PODSTAWY PRAWNE

Statut opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych.
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,
poz. 624, z późniejszymi zmianami).
5.Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz.
674 z późniejszymi zmianami).
6.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2015 z dnia 8 lipca, poz.
959 z późniejszymi zmianami).
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
8. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu
albo do szkoły publicznej tego samego typu.
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w
publicznych
przedszkolach,
szkołach
i placówkach.
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ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
1. Nazwa szkoły brzmi: „Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie”.
2. Adres szkoły: Bedlno 31A, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie.
3. Ustalona nazwa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie jest używana w pełnym
brzmieniu.
4. Gimnazjum zostało nadane imię Jana Pawła II na podstawie uchwały Rady Gminy
Bedlno nr XXIX/201/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 roku.
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie posiada własny sztandar, godło oraz
ceremoniał szkolny.
6. W dalszej części statutu używamy nazwy Gimnazjum.

§2
1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Bedlno.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum jest Kuratorium Oświaty
w Łodzi.
3. Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.
4. Gimnazjum jest szkołą publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia i kończy się
obowiązkowym zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym.

§3
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.

3. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Gmina Bedlno.
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ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 4 STATUT GIMNAZJUM
Statut Gimnazjum określa w szczególności:
a)

cele i zadania Gimnazjum wynikające z przepisów prawa

b) sposób wykonywania zadań Gimnazjum z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony
zdrowia
c)

zadania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

d) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
e)

organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli Gimnazjum taką
działalność prowadzi

f)

organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności
ich potrzeb rozwojowych

g)

formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych,
potrzebne są wsparcie i pomoc, w tym również pomoc materialna

h) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom
i)

organizację i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami (prawnymi
opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a)

poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia

b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą
samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata,
ludzi i siebie
c)

rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5 CELE I ZADANIA SZKOŁY
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d) znalezienie w Gimnazjum środowiska wychowawczego sprzyjającego
wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
e)

sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
promocji i ochrony zdrowia

f)

udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

g)

zapewnienie możliwości pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych
i niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami.

§ 6 REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ GIMNAZJUM
Realizacja celów i zadań Gimnazjum następuje poprzez:
1. Integrację wiedzy nauczanej przez:
a)

zajęcia edukacyjne

2. Oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a)

nauczanie relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym poszanowaniu

b) rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych
c)

przygotowanie do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w życiu
codziennym oraz realizacji celów

a)

przestrzeganie ustalonych zasad postępowania zgodnie ze statutem Gimnazjum
i przyjętymi regulaminami

b) krzewienie postawy samopomocy koleżeńskiej
wykonywanie zadań na rzecz klasy, szkoły i środowiska
organizowanie wspólnych apeli, imprez, wyjść i wycieczek

lokalnego,

d) reprezentowanie Gimnazjum na zewnątrz poprzez udział w olimpiadach,
konkursach i zawodach sportowych
e)

działalność samorządu uczniowskiego

f)

wskazywanie, na co zdobyta wiedza może się przydać w życiu codziennym

g)

realizacja programów profilaktycznych i klasowych programów wychowawczych

h) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
i)

nauka języka obcego (język angielskiego, język niemieckiego)

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

c)
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§ 7 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
1. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a)

dyżury nauczycieli w budynku i wokół budynku według grafiku

b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych
c)

zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wycieczek i wyjazdów szkolnych

d) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych
e)

zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej

f)

szkolenie pracowników Gimnazjum w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

g)

systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego

h) zapewnianie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego
posiłku w stołówce szkolnej
i)

utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej
czystości

j)

uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu oraz przepisów BHP

k) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga
2. Procedura postępowania Gimnazjum w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

§ 8 RODZAJE POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOM

a)

pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez wychowawców, dyrektora
szkoły, nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i instytucje
świadczące specjalistyczne poradnictwo

b) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej
c)

zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania
finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

lub

obiadów

d) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc, Gimnazjum udziela wsparcia poprzez:
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§ 9 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów Gimnazjum zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie poprzez:
a)

kierowanie na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,

b) wydawanie zaleceń o nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej,
c)

nauczanie trybem szkoły specjalnej.

§ 9a ADRESACI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. 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:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z zaburzeń komunikacji językowej;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole 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 psychologicznopedagogicznej dla uczniów.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

10) z niepowodzeń edukacyjnych;
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§ 9b ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej
„specjalistami”.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących
zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

5.
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§ 9c FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej;
5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
6) warsztatów
7) porad i konsultacji.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych
oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 8.
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników
zajęć nie może przekraczać 8.
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie
może przekraczać 10.
8. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole lub
placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły lub placówki. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
9. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych
wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania
do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
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10. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 45 minut ( rewalidacja 60 min ).
11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego
tygodniowego czasu tych zajęć.
12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
13. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktycznowyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń
stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych
metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
i specjaliści.
15. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści.

§ 9d ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ SPECJALISTÓW
W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole rozpoznają
odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne
możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

1) w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą
na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się lub
b) szczególnych uzdolnień;
2) w gimnazjum– doradztwo edukacyjno-zawodowe.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą
w szczególności:
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odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie
udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:
1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy;
2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektora
przedszkola lub placówki.
4. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, informuje innych
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem –
jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora przedszkola lub
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 9 C odpowiednio
wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5
ustawy, planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania
udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin
ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej.
6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, o których mowa w § 9C dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
7. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5
ustawy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb
– z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami,
prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w § 9B.

9. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, może
wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.
10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, o których mowa w § 9C dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom
pomocy psychologiczno- -pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w przedszkolu, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, odpowiednio
wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5
ustawy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia
wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.
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§ 9e POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA
POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
szkole, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w tym ustalenie dla ucznia form
udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w § 9C,– także okres ich
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest
zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust.
7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnia
się
wymiar
godzin
ustalony
dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
ucznia
indywidualnego
programu
edukacyjnoterapeutycznego
(IPET)
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowuje się na okres, na
jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy
jednak niż etap edukacyjny wciągu miesiąca od zaistnienia potrzeby.

5. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mają obejmować:
1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub
innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia
niewidomego,
2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji –
w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją,
3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –
w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

4. Od 1 I 2016 roku w jednostkach, w których wychowują się lub uczą dzieci
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego zatrudnia się dodatkowo do oddziału nauczyciela posiadającego
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych lub specjalistę (psychologa, logopedę, rehabilitanta).
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ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10 ORGANY GIMNAZJUM
Organami Gimnazjum są:
a)

Dyrektor szkoły

b) Rada Pedagogiczna
c)

Samorząd Uczniowski

d) Rada Rodziców.

§ 11 DYREKTOR SZKOŁY
1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3.

Sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju.

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły.
6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
7. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
8. W szczególności decyduje o sprawach:
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły
c)

występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

9. Opracowuje arkusz organizacyjny Gimnazjum i przedkłada do zatwierdzenia
odpowiednim organom.
10. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i przedstawicielami
samorządu uczniowskiemu decyduje o terminie dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
11. Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

a)
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12. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia dodatkowe.
13. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w
tej opinii.
Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki,
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
14. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 12 RADA PEDAGOGICZNA
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)

zatwierdzanie planu pracy szkoły

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
e)

wyłanianie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora szkoły

f)

zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników

g)

podejmowanie uchwał w sprawie niepromowania do klasy programowo wyższej
lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

c)
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5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych
b) projekt planu finansowego szkoły
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
e) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym
f) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych ( zajęć z języka obcego innego niż
obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale
program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).
g) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz wysokość
stypendium i kandydatów
h) wniosek o indywidualny program lub tok nauki
i) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora
j) kandydata na stanowisko dyrektora zaproponowanego przez organ prowadzący
(o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni
kandydata)
k) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora

m) program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb.
7. Rada Pedagogiczna przygotowuje, przedstawia i uchwala projekt zmian Statutu
Gimnazjum.
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest
obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
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l) organizację tygodnia pracy
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9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który znajduje się
w dokumentacji szkoły. Zebrania rady są protokołowane.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana do ustalenia w drodze uchwały, po zasięgnięciu
opinii rady rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania, biorąc pod uwagę
możliwości uczniów oraz szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę
przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, a także
wysoką jakość wykonania umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
13. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje
przez trzy lata szkolne.
14. Dodatkowo Rada Pedagogiczna:
a)

rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego dotyczące spraw szkoły

b) decyduje o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym
c)

wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny, na wniosek ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

d) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
e)

wykonuje zadania rady szkoły, w przypadku gdy rada szkoły nie została
powołana.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji takich
praw uczniów jak:
f)

prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami

g)

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

h) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wynikiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 13 SAMORZĄD UCZNIOWSKI
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i)

prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej

j)

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły

k) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego.
3. Samorząd Uczniowski wyraża opinię dotyczącą pracy nauczyciela jeżeli z takim
wnioskiem wystąpi dyrektor szkoły.
4. Samorząd Uczniowski deleguje przedstawiciela do komisji powołanej przez dyrektora,
w przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania
została uchwalona niezgodnie z przepisami.
5. Samorząd Uczniowski sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady
Ministrów uczniom spełniającym warunki.
6. Szczegółowe przepisy określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, który znajduje się
w dokumentacji szkoły.

§ 14 RADA RODZICÓW
1. Radę Rodziców stanowią rodzice uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Gimnazjum
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.

6. Rada Rodziców opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.
7. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły.
9. Rada Rodziców wyraża opinię w sprawie podjęcia przez stowarzyszenie lub inną
organizację działalności w szkole.
10. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do komisji powołanej przez dyrektora,
w przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami.
11. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły
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5. Rada Rodziców uchwala po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Program
Wychowawczo-Profilaktyczny.
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12. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Gimnazjum oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
Gimnazjum, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie,
a w szczególności:
a)

pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań Gimnazjum

b) współpraca ze środowiskiem Gimnazjum, lokalnym i zakładami pracy
c)

gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Gimnazjum, a także ustalenia
zasad użytkowania tych funduszy

d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami Gimnazjum, prawa
do:


znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w klasie i całym
Gimnazjum



uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego
postępów lub trudności



znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów



uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci



wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Gimnazjum.

§ 15 ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY
1. Dyrektor Gimnazjum określa zasady współpracy pomiędzy organami szkoły
i odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg informacji.
2. Poszczególne organy Szkoły, realizując swoje zadania, współpracują ze sobą
na następujących zasadach:
w

obradach

Rady

b) Dyrektor i przedstawiciele Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć
w obradach Rady Rodziców i jej prezydium na zaproszenie jej przewodniczącego,
c) Samorząd Uczniowski może występować za pośrednictwem swojego opiekuna lub
w osobie swego reprezentanta do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
ze sprawami dotyczącymi społeczności uczniowskiej,
d) Rada Rodziców wspiera Samorząd Uczniowski w jego działalności finansowej
i merytorycznej.
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a) przedstawiciele Rady Rodziców mogą uczestniczyć
Pedagogicznej na zaproszenie jej przewodniczącego,
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ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM
§ 16 TERMINY ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.

§ 17 ARKUSZ ORGANIZACJI GIMNAZJUM
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym ustala
arkusz organizacji Gimnazjum, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 18 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy
rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 18a FORMY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne z
religii oraz zajęcia z wychowania do życia w rodzinie
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
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5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.

§ 19 ODDZIAŁY
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz
na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej
niż 24 uczniów, z tym że:
liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych
w pracowni komputerowej
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że:
przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka
obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub
międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów
3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów
4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30
podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 2, można dokonywać za zgodą
organu prowadzącego szkołę.

1.Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26
uczniów.
2.Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjów i szkół są
realizowane w formie:
1) zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych,
zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.
3. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:
1)

2 godziny lekcyjne tygodniowo na realizację podstawy programowej

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

§ 20 ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
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4.Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć
do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
5. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów,
uwzględniając:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie
lub aktywności fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.
6. Propozycję zajęć, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 2), po uzgodnieniu z organem
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, dyrektor
szkoły przedstawia do wyboru uczniom.
7. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

§ 21 LEKCJE
1. Lekcje rozpoczynają się o 8.50.
2. Każda godzina lekcyjna dydaktyczna trwa 45 minut.
3. Czas trwania pozostałych zajęć określają odrębne przepisy prawa oświatowego.

§ 22 BIBLIOTEKA SZKOLNA

a)

Szczegóły wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników zostały
uregulowane w REGULAMINIE KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATRIAŁÓW
EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH , KTÓRYCH ZAKUPU
DOKONANO Z DOTACJI CELOWEJ MEN W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.

2. Szkoła posiada bibliotekę i czytelnię, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru
podręcznego i czasopism oraz wypożyczanie książek przez uczniów.
3. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarna i służy do realizacji:
1) potrzeb i zainteresowań dzieci,
2) zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

1. Biblioteka szkolna działa zgodnie z własnym regulaminem, który znajduje się
w dokumentacji.
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3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
5) popularyzowania wiedzy o regionie.
4. Do zbiorów bibliotecznych należą:
1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe,
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży,
6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
9) zbiory multimedialne,
10) materiały regionalne i lokalne.
5. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy
szkoły i rodzice.
6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem.
7. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

2) zatwierdza plan pracy biblioteki,
3) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe
na działalność biblioteki,
4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych
oraz protokolarnego przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
5) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni).
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

1) zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki,
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b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z
użyciem różnorodnych źródeł informacji,
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania
źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc
w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną;
2) w zakresie prac organizacyjno - technicznych:
1) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów,
analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
2) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
3) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
4) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
5) selekcjonowanie zbiorów,
6) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki;
3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
d) udzielanie porad bibliograficznych,
e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;
4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
a) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła
medialne,
b) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
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5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u
uczniów nawyku czytania i uczenia się:
a) imprezy,
b) konkursy,
c) wystawki,
d) kiermasze;
e) projekty / programy edukacyjne;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną
i społeczną:
a) wycieczki edukacyjne,
b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,
c) spotkania i imprezy edukacyjne;
7) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:
a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych,
egzaminów,
d) informacja o aktywności czytelniczej.
8. Rada pedagogiczna:
1) opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza,

9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych,
2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań
czytelniczych uczniów,
3) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
4) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
5) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

2) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).
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6) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości
nauczycieli,
7) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami
odbywa się poprzez:
1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe,
2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
5) organizację wycieczek do innych bibliotek,
6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu gminnym,
8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy
z innych bibliotek,
9) udział w spotkaniach z pisarzami,
10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.
6. Każdy czytelnik biblioteki jest zobowiązany do oddawania w określonym terminie
wypożyczanych zbiorów. Bezwzględnie należy rozliczyć się z biblioteką przed
zakończeniem roku szkolnego.

§ 23 ŚWIETLICA SZKOLNA
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki
związane z dojazdem do szkoły oraz tygodniowym rozkładem zajęć, organizuje się
opiekę świetlicową.
2. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:
a) Opieka nad uczniami korzystającymi z dowozu autobusami szkolnymi przed
rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu
b) Opieka nad uczniami, którym zajęcia świetlicowe wypadają w trakcie trwania zajęć
lekcyjnych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

7. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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c) opieka nad uczniami nieuczęszczającymi na lekcje religii organizowane w szkole
d) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji
niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
3. Uczeń dojeżdżający bez pisemnej prośby rodziców lub wychowawcy klasy, nie może
opuścić wcześniej zajęć świetlicowych.

§ 23a SKLEPIK SZKOLNY
1. W sklepiku szkolnym obowiązuje zakaz sprzedaży niezdrowej żywności
2. Sklepik szkolny może sprzedawać kanapki na bazie pieczywa razowego lub
pełnoziarnistego z wędlinami mającymi nie więcej niż 10 g. tłuszczu w 100 g.
produktu.
3. W sklepiku szkolnym nie można sprzedawać produktów z dodatkiem cukru
i substancji słodzących. Preferowane są owoce i warzywa, odtłuszczone jogurty.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

4. Dyrektor, w porozumieniu z radą rodziców, ma prawo ustalić listę konkretnych
produktów dopuszczonych do sprzedaży na terenie szkoły pod warunkiem
przestrzegania zasad ujętych w ustawie i szczegółowym rozporządzeniu.
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ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY
§ 24 CEREMONIAŁ
Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru
szkolnego oraz samej celebracji sztandaru. Należą do nich ślubowania, obchody świąt
państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycją szkoły
i harmonogramem uroczystości szkolnych. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne
i uczy szacunku dla tradycji narodu polskiego i jego symboli.

§ 25 SZTANDAR
1. Szkoła od uroczystości nadania, czyli od 18 maja 2006 roku, posiada własny sztandar.
2. Wygląd sztandaru:
a)

Prawa strona: na kremowym tle portret Jana Pawła II otoczony napisem :
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie. U góry w lewym rogu- rok 2006,
u dołu w prawym – „Wypłyń na głębię – JPII”.

b) Lewa strona: orzeł w koronie srebrny na czerwonym tle otoczony napisem
„Serca myśli i czyny Tobie Ojczyzno”.
c)

Sztandar jest obszyty złotymi frędzlami. Drzewiec sztandaru zakończony
metalową głowicą w formie orła w koronie.

d) W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej Gimnazjum sztandar
okrywa się kirem od strony godła państwowego.
3. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski, Narodu, Małej
Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
4. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania poszanowania i powagi
w trakcie jego prezentacji.

6. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
7. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w szafie w sekretariacie szkoły.
Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma on wymiar nie
tylko świecki, ale i religijny. Służyć sztandarowi to wielki zaszczyt dla uczniów, którzy
stanowią poczet sztandarowy.
8. Poczet sztandarowy typuje się z uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej
postawie i wzorowym zachowaniu. Skład pocztu sztandarowego tworzą chorąży
(sztandarowy) - uczeń, asysta - dwie uczennice.
9. Powołuje się drugi rezerwowy skład pocztu, który może zstąpić pierwszy w razie jego
nieobecności.

ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY

5. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają
właściwych postaw i jego poszanowania.
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10. Kandydatury do pocztu sztandarowego przedstawiane są przez opiekuna pocztu
sztandarowego i Samorząd Uczniowski za zgodą nauczycieli i rodziców wybranych
uczniów na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzane.
11. O wyborze uczniów do
wytypowanych uczniów.

pocztu

sztandarowego

powiadamia

się

rodziców

12. Służba sztandarowi trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru w dniu
uroczystego zakończenia roku szkolnego).
13. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
14. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – garnitur lub ciemne spodnie,
biała koszula, czarne obuwie. Uczennice: biała bluzka i ciemne spódnice tej samej
długości, czarne obuwie.
15. Insygnia pocztu sztandarowego to biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe
ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze i białe
rękawiczki.
16. Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

§ 26 POSTAWY I CHWYTY SZTANDAREM

Postawy

Opis chwytu

„zasadnicza”

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na
wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa
ręka opuszczona wzdłuż ciała.
Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”.
Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię
i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od
barku przynajmniej na szerokość dłoni.
Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do
położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na
wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż
pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część
drzewca.
Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo
skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość
jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu
np. hymnu, przechodzi do postawy „prezentuj” i „spocznij”.
Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w

„spocznij”
„na ramię”
„prezentuj”

salutowanie
w miejscu
salutowanie

ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące
postawy i chwyty:
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w marszu

miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” –
bierze sztandar na ramię.

§ 27 KOMENDY DLA POCZTU SZTANDAROWEGO PODCZAS
UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I ROCZNICOWYCH:
1. Wejście pocztu sztandarowego

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania
się uczestników
po komendzie

Poczet
sztandarowy

Sztandar

Proszę o powstanie

powstają przed
wejściem pocztu
sztandarowego

przygotowanie
do wejścia

postawa
„na ramię”

Baczność, poczet
sztandarowy, sztandar
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Bedlnie wprowadzić

w postawie
„zasadniczej”

-wprowadzenie,
- zajęcie
ustalonego
miejsca

- „na ramię
w marszu”
- prezentuj

Do hymnu

w postawie
„zasadniczej”

postawa
„zasadnicza”

- salutowanie
w miejscu

„spocznij”

- „prezentuj”
- „spocznij”

„spocznij”

„spocznij”

1.
2.

3.
4.
5.

w postawie
„spocznij”
uczestnicy
siadają

Po hymnie
Można usiąść

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania
się uczestników
po komendzie

Poczet
sztandarowy

Sztandar

Proszę o powstanie

powstają przed
wyjściem pocztu
sztandarowego

„spocznij”

„spocznij”

Baczność, poczet
sztandarowy, sztandar
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Bedlnie wyprowadzić

w postawie
„zasadniczej”

- postawa
„zasadnicza”
- wyjście pocztu

- postawa
„zasadnicza”
- „na ramię w
marszu”

Spocznij

uczestnicy
siadają

1.
2.

3.

3. Przekazanie sztandaru.

Lp.
1.
2.

Komendy
Proszę wstać
Poczet sztandarowy

Opis zachowania
się uczestników
po komendzie
uczestnicy
wstają
uczestnicy

Poczet
sztandarowy

Sztandar

postawa
"spocznij
postawa

postawa
"spocznij"
-postawa

ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY

2. Wyjście pocztu sztandarowego
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postawa
"zasadnicza"
nowy skład
pocztu
występuje
i ustawia się
z przodu
sztandaru

3.

"zasadnicza"

- postawa
"prezentuj"

- nowy poczet
w kolejności
uczennica, uczeń,
uczennica
wykonuje krok
do przodu
przyklękając na
prawe kolano
całuje rąbek
sztandaru
dotychczasowa
asysta
przekazuje
insygnia

Baczność, poczet
sztandarowy, sztandar
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Bedlnie
przekazać

"zasadnicza"

uczestnicy
postawa
"zasadnicza"

nowy poczet
postawa
zasadnicza
ustępujący
poczet
w kolejności
uczennica, uczeń,
uczennica
wykonuje krok

- salutowanie
w miejscu

postawa
"spocznij"
- chorąży podaje
sztandar jednej
z asysty,
- przekazuje
szarfę potem
rękawiczki
nowemu
chorążemu,
następnie odbiera
sztandar,
przekazuje go
nowemu
chorążemu
mówiąc:
„ Przekazujemy
Wam sztandar
szkoły – symbol
naszego
patriotyzmu
i tradycji. Noście
go z dumą
i honorem”.
- salutowanie
w miejscu

ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY

oraz nowy skład pocztu
( lub wytypowani
uczniowie
kl. II ) do przekazania
sztandaru - wystąp
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4.

Baczność ustępujący
poczet odmaszerować
Spocznij

uczestnicy
w postawie
"zasadniczej"
mogą nagrodzić
barwami
ustępujący
poczet, który
przechodzi
na wyznaczone
miejsce

5.

6.

Baczność, poczet
sztandarowy, sztandar
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Bedlnie
wyprowadzić

postawa
"zasadnicza"

Spocznij

uczestnicy
siadają

do przodu
przyklękając na
prawe kolano
całuje rąbek
sztandaru

- „prezentuj”

postawa
"zasadnicza"

postawa
"prezentuj"

postawa
"spocznij"

postawa
"spocznij"

postawa
"zasadnicza"
wyprowadzenie
sztandaru
postawa
"zasadnicza"

- „spocznij”

postawa
"zasadnicza"
postawa "na
ramię w marszu"

L.p.
1.
2.

Komendy
Proszę wstać
Baczność, poczet
sztandarowy, sztandar
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Bedlnie
wprowadzić

3.

uczestnicy w
postawie
zasadniczej

Poczet
sztandarowy

Sztandar

-wprowadzenie
sztandaru,
- zatrzymanie na
ustalonym
miejscu

-postawa "na
ramię w
marszu"
-postawa
zasadnicza

Do ślubowania

uczestnicy w
postawie
"zasadniczej"
ślubujący
podnoszą prawą
rękę do
ślubowania
( palce na
wysokości oczu )

Po ślubowaniu

uczestnicy
"spocznij"
ślubujący
opuszczają rękę

postawa
"spocznij"

uczestnicy

- postawa

4.

5.

Opis sytuacyjny
zachowania się
uczestników
uczestnicy wstają

Baczność, poczet

postawa
"zasadnicza"

-postawa
"prezentuj"
-postawa
"salutowanie w
miejscu"
-postawa
"prezentuj"
-postawa
"zasadnicza"
- postawa "na

ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY

4. Ślubowanie
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6.

sztandarowy, sztandar
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Bedlnie
wyprowadzić
Spocznij

postawa
"zasadnicza”

zasadnicza
wyprowadzenie
sztandaru

ramię
w marszu"

uczestnicy siadają

§ 28 UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY

ROZDZIAŁ V – CEREMONIAŁ, SZTANDAR SZKOŁY

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy
świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.
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ROZDZIAŁ VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
GIMNAZJUM

§ 29 NAUCZYCIELE
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników
określają odrębne przepisy.
2. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość pracy i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów.
4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną.
5. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
a)

odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

b) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
c)

dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny

e)

bezstronność oraz obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe
traktowanie wszystkich uczniów

f)

udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów

g)

doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej.

6. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Ma on również prawo
do opracowania własnego programu nauczania.
7. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo-zadaniowe. W tych zespołach pracą kieruje przewodniczący,
powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
8. Zadania zespołów określa dyrektor szkoły po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną
i przewodniczącym danego zespołu.
9. Zespoły nauczycielskie wybierają podręczniki lub materiały edukacyjne obowiązujące
we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiały
ćwiczeniowe na dany rok szkolny.

Rozdział VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
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§ 30 WYCHOWAWCY
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Wychowawca klasy jest powołany przez dyrektora szkoły.
5. Zadania wychowawcy:
a)

otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego, ustala treści i formy zajęć tematycznych lekcji wychowawczych
c)

współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów
szczególnie zdolnych, jak i mających różne trudności i niepowodzenia)

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci
e)

informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach rodziców

f)

odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,
a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§ 31 PEDAGOG SZKOLNY
1) Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a)

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;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniów;
c)

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;

Rozdział VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

6. Wychowawca
wykonuje
czynności
administracyjne
dotyczące
oddziału,
a w szczególności prowadzi dokumentację nauczania i opieki nad uczniami.
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d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
e)

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;

f)

inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;

g)

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

i

innych

2) Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły.

§ 31a LOGOPEDA
1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy uczniów;
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej
zaburzeń;

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 31b DORADCA ZAWODOWY
1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:
a)

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

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

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

Rozdział VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

34

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez
szkołę i placówkę;
e)

współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości
działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

f)

wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły
lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub
specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego.

§ 31c TERAPEUTA PEDAGOGICZNY
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

niepowodzeniom

Rozdział VI - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 32 REKRUTACJA
1. Szczegółowe warunki przechodzenia uczniów miedzy szkołami oraz szczegółowe
warunki przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego
świadectwa szkolnego regulują zapisy Rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego
typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
2. Uzupełnianie różnic programowych odbywa się w uzgodnieniu nauczycieli
z dyrektorem i uczniem/ rodzicami ucznia.

§ 33 ZEWNĘTRZNE BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Zewnętrzne badanie osiągnięć uczniów (egzamin gimnazjalny) reguluje
rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych.
2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy z pominięciem
szczególnych wypadków losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu w terminie do końca sierpnia danego roku.

§ 34 PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
a)

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej

c)

opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Gimnazjum
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej

d) poszanowania swej godności, przekonań i własności
e)

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób

f)

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM

b) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( chronologia
wprowadzania)
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g)

obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce

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

wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz
zrzeszania się w organizacjach działających w Gimnazjum

j)

nauki religii w Gimnazjum na podstawie ustalonej deklaracji rodziców lub
opiekunów

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy
organizować imprezy klasowe i szkolne.
3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania
indywidualnego w domu.
4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego– zarówno w przypadku
zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i poszerzenia swoich
wiadomości i rozwoju zainteresowań.
5. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń
ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie
wspólnie uzgodnionym.

§ 35 OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie Gimnazjum,
a zwłaszcza:
a)

zdobywania wiedzy

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Gimnazjum
c)

szanowania i ochraniania przekonania i własność innych osób

e)

dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów

f)

dbania o dobro, ład i porządek w Gimnazjum

g)

systematycznej pracy na lekcjach oraz uzupełniania braków wynikających
z absencji, prowadzenia starannie zeszytu i wykonywania prac domowych
zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu

h) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki
ich przeznaczenia (pracownie przedmiotowe, świetlica, biblioteka, hala
sportowa, boisko szkole )
i)

przestrzegania ceremoniału szkoły

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM
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j)

zostawiania wierzchniego okrycia w szatni, zmieniania obuwia .

2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w Gimnazjum przyjmuje na siebie
obowiązki i prawa wynikające ze statutu.
3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Gimnazjum środków zagrażających życiu
i zdrowiu.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan
po skończonych zajęciach.
5. W okresie ustalonym przez dyrektora Gimnazjum, każdy uczeń ma obowiązek
korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana
odzieży.
6. Uczniowie nie mogą podczas przerw opuszczać terenu Gimnazjum.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica
(prawnego opiekuna).
8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w formie pisemnej każdą absencję na pierwszej
od ustania nieobecności godzinie wychowawczej.
9. Uczeń ma obowiązek wyciszenia telefonu komórkowego w trakcie przebywania
w szkole oraz przestrzegania zakazu używania na terenie innych urządzeń
elektronicznych służących do odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas
zajęć organizowanych przez szkołę.
10. W przypadku niezastosowania się przez ucznia do zasad zawartych w punkcie 9,
telefon komórkowy bądź inne urządzenie elektroniczne zostaje uczniowi odebrane
i przekazane dyrektorowi szkoły. Od dyrektora szkoły dane urządzenie może odebrać
osobiście jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia.
11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Kar i Nagród Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Bedlnie.

§ 36 STRÓJ UCZNIA
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego

b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Gimnazjum w charakterze
reprezentacji na imprezy okolicznościowe, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor
szkoły
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
a)

dla dziewcząt – czarna, granatowa spódnica o długości do kolana i biała bluzka
bez ozdób lub czarne, granatowe spodnie

b) dla chłopców –czarne, granatowe spodnie i biała koszula.
3. Uczeń zobowiązany jest również:

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM

a)
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a)

zachować umiar w doborze stroju, rodzaju fryzury, biżuterii, pamiętając,
że Gimnazjum jest miejscem nauki i pracy

b) na terenie budynku szkolnego nosić obuwie zmienne na białych spodach,
niezagrażające zdrowiu
c)

przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.

4. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

§ 37 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność i odwagę
uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a)

pochwałę wychowawcy wobec klasy

b) pochwałę dyrektora Gimnazjum wobec uczniów i nauczycieli,
c)

list pochwalny do rodziców

d) nagrodę książkową
e)

nagrodę rzeczową

f)

świadectwo z wyróżnieniem

2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, może postanowić o przyznaniu
nagrody w innej formie.
3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 38 KARY
Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu Gimnazjum poprzez:
a)

upomnienie wychowawcy klasy

b) upomnienie lub naganą dyrektora Gimnazjum
c)

pozbawienie pełnionych w klasie lub szkole funkcji

d) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych, szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych
e)

zakaz reprezentowania Gimnazjum na zewnątrz

f)

przeniesienie do równorzędnej klasy

g)

przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

h) kary porządkowe

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM
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2.

Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska
wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia
do innej szkoły wnioskuje się gdy:
a)

notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w nim,
a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu
i życiu innych uczniów
c)

dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

3.

Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora
Gimnazjum w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

4.

Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie
przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni
i postanawia:
a)

oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie

b) odwołać karę
c)

zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5.

Od decyzji podjętej przez dyrektora Gimnazjum odwołanie nie przysługuje.

6.

Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor Gimnazjum.

7.

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele.

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 39 PRZEPISY KOŃCOWE
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ROZDZIAŁ VIII - WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 40
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach
wychowania i kształcenia uczniów.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o zadaniach i zamierzeniach
dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania realizacji przez
dzieci obowiązku szkolnego.
4. W przypadku nierealizowania przez rodziców (prawnych opiekunów) spełniania
przez ucznia obowiązku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje działania przewidziane
przepisami prawa oświatowego.

ROZDZIAŁ VIII - WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

5. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami zawarte są w Procedurach współpracy
z rodzicami.
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ROZDZIAŁ IX - OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I
PROMOWANIE UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA

§ 41 ZASADY OGÓLNE
Ocenianiu podlegają:
a)

osiągnięcia edukacyjne ucznia

§ 42 CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
c)

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia
e)

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej .

§ 43 ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania
c)

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania

ROZDZIAŁ IX - OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

b) zachowanie ucznia.
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d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
e)

ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

f)

ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

g)

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz przypadkach
szczególnych uzdolnień.

1. Nauczyciele w terminie do końca września informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
a)

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania. Wymagania te opracowane są zgodnie z zapisami
przedmiotowego systemu oceniania i nie mogą być sprzeczne z niniejszym
dokumentem. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii (orzeczenia)
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
c)

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawcy klas do końca września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)

warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

b)

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Powyższe informacje są przekazywane uczniom w trakcie pierwszych lekcji
z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz na pierwszych godzinach do dyspozycji
wychowawców, natomiast rodzice są informowani za pośrednictwem wychowawców
klas na pierwszych zebraniach klasowych.
4. Przynajmniej na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele informują uczniów o proponowanych ocenach niedostatecznych. Fakt ten
powinien być odnotowany przez nauczycieli danych przedmiotów cyfrą

ROZDZIAŁ IX - OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
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w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym. Rodzice powyższą informację
otrzymują pisemnie (za potwierdzeniem odbioru).
5. Przynajmniej na 2 tygodnie przed końcoworocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani
poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Rodzice
(prawni opiekunowie) są informowani pisemnie za potwierdzeniem przyjęcia do
wiadomości (potwierdzeniem odbioru).
6. Rodzic, który nie otrzymał pisemnej informacji, zostaje wezwany do szkoły przez
wychowawcę w celu uzyskania informacji o przewidywanych ocenach.
7. Jeśli rodzic nie stawi się na wezwanie wychowawcy, informacja o przewidywanych
ocenach ucznia zostanie wysłana listem poleconym z funduszy Rady Rodziców.

1. Inne zasady oceniania związane ze specyfiką przedmiotów, nie ujęte w SZO, powinny
być zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania i przedstawione uczniom razem
z wymaganiami edukacyjnymi.
2. Treść
Przedmiotowego
Systemu
Oceniania
wspomagającego
ocenianie
wewnątrzszkolne nie może być sprzeczna z przepisami niniejszego dokumentu.
3. Przedmiotowy System Oceniania może zawierać warunki i termin poprawy pisemnych
prac kontrolnych.
4. Przedmiotowy System Oceniania z danego przedmiotu powinien być przedstawiony
uczniom do końca września danego roku szkolnego.

§ 46 ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku
zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
2. Dyrektor gimnazjum na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

ROZDZIAŁ IX - OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 45 PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
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4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 47 OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE
1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a)

zakres wiadomości i umiejętności

b) rozumienie materiału naukowego
c)

umiejętność stosowania wiedzy

d) kultura przekazywania wiadomości

§ 48 FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
a)

odpowiedzi ustne

b) prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)
c)

prace domowe

d) ćwiczenia praktyczne, zajęcia terenowe oraz inne formy ćwiczeń
e)

indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów
wystąpień, debat, pokazów, prezentacji multimedialnych

f)

projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów

g)

wkład pracy i aktywność w czasie zajęć

h) estetyka zeszytu przedmiotowego
i)

działalność pozalekcyjna ucznia

j)

inne formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ustalone przez nauczyciela
i uzgodnione z uczniami (np.: badanie osiągnięć uczniów, próbny egzamin
gimnazjalny, konkursy przedmiotowe, itp.).

ROZDZIAŁ IX - OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego roku
szkolnego.
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§ 49 SKALA OCEN
1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
a)

stopień celujący

6

b) stopień bardzo dobry

5, 5+, 5-

c)

4, 4+, 4-

stopień dobry

d) stopień dostateczny

3, 3+, 3-

e)

stopień dopuszczający

2, 2+, 2-

f)

stopień niedostateczny

1

a)

stopień celujący

6, (cel)

b) stopień bardzo dobry

5, (bdb)

c)

4, (db)

stopień dobry

d) stopień dostateczny –

3, (dst)

e)

stopień dopuszczający

2, (dop)

f)

stopień niedostateczny

1, (ndst)

i wpisuje się w pełnym brzmieniu.

§ 50 OGÓLNOSZKOLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA PISEMNYCH
SPOSOBÓW SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.
Definicje pisemnych sposobów sprawdzenia wiedzy i umiejętności:
a)

Za pracę klasową uznaje się każdą kontrolną formę pisemnej pracy ucznia
obejmującą określony zakres treści przeprowadzany z całą klasą przewidzianą
na minimum 30 min, maksymalnie 90 minut (wliczając w to czynności
przygotowawcze). Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace klasowe
do końca roku szkolnego. Oceny z prac klasowych wpisuje się do dziennika
kolorem czerwonym.

b) Za sprawdzian uznaje się pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą
na maksymalnie 20 minut) w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności
niezbędnych w trakcie realizacji dalszych treści edukacyjnych oraz
zmobilizowania uczniów do dalszej nauki. Oceny ze sprawdzianów wpisuje się do
dziennika kolorem zielonym.
c)

Za kartkówkę uznaje się pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą
na maksymalnie 10 minut) z zakresu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych lub
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z zakresu zadanej pracy domowej w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności
niezbędnych w trakcie realizacji dalszych treści edukacyjnych oraz
zmobilizowania uczniów do dalszej nauki. Oceny z kartkówek wpisuje się do
dziennika kolorem niebieskim lub czarnym.

§ 51 ZAPOWIADANIE PRAC PISEMNYCH
1. Prace klasowe muszą być zapowiedziane
i poprzedzone lekcją powtórzeniową.

z

tygodniowym

wyprzedzeniem

2. Sprawdziany i kartkówki mogą, ale nie muszą być zapowiedziane.

4. Liczba kartkówek nie jest limitowana.
5. Nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje
ołówkiem w dzienniku lekcyjnym rodzaj pisemnej pracy wraz z numerem wpisu.
6. Obecność ucznia na pracy klasowej lub zapowiedzianym sprawdzianie jest
obowiązkowa.
7. W wypadku nieobecności uczeń ma obowiązek usprawiedliwić ją nie tylko
u wychowawcy, ale również u nauczyciela organizującego pracę klasową (sprawdzian)
pisemnym usprawiedliwieniem od rodziców. Usprawiedliwienia należy dokonać
na pierwszych po pracy klasowej (sprawdzianie) zajęciach edukacyjnych, na których
uczeń jest obecny. Fakt nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie
nauczyciel zaznacza w dzienniku znaczkiem „nb” lub „-„ .
8. W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej lub
zapowiedzianym sprawdzianie nauczyciel uczący danego przedmiotu może
wnioskować do wychowawcy klasy o obniżenie oceny zachowania ucznia.
9. Nauczyciel decyduje, czy sprawdzenie wiadomości i umiejętności objętych pracą
pisemną, na której uczeń był nieobecny ma być dokonane, a jeśli tak, to określa jego
termin i formę. O fakcie tym informuje ucznia na swojej lekcji w obecności klasy.
Sprawdzenie wiadomości i umiejętności może mieć miejsce najwcześniej na następnej
lekcji od momentu poinformowania ucznia o konieczności uzupełnienia zaległej pracy.

§ 52 NIESAMODZIELNOŚĆ PRACY PISEMNEJ
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pisemnej pracy kontrolnej nauczyciel
przerywa pracę danego ucznia i stawia mu za nią ocenę niedostateczną.
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3. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie 7 prac pisemnych (w tym
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pisemne ( 1 praca klasowa i 1 sprawdzian).

47

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

§ 53 OCENY Z PRAC PISEMNYCH
1. Nauczyciel przeprowadzający pracę pisemną ma obowiązek uwzględnić poniższe
zasady ustalania ocen:
niedostateczny

0% - 40%

b) dopuszczający

powyżej 40% - 55%

c)

powyżej 55% - 75%

dostateczny

d) dobry

powyżej 75 % - 90%

e)

powyżej 90%

bardzo dobry

2. Praca klasowa może zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza wymagania na
stopień bardzo dobry, oceniany na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez
ucznia powyżej 90% ogółu punktów przewidzianych w pracy klasowej. Nauczyciel
może punkty za zadanie dodatkowe doliczyć do ogólnej liczby punktów i uwzględnić
w ocenie.
3. O formach sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom decyduje nauczyciel danego
przedmiotu zgodnie z dostosowanymi do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia wymaganiami edukacyjnymi. O fakcie tym informuje uczniów
w obecności klasy.
4. Pisemne prace powinny być ocenione i omówione w ciągu 2 tygodni od daty ich
przeprowadzenia.
5. Nie należy przeprowadzać kolejnej pracy klasowej, jeżeli poprzednia nie została
oceniona i omówiona.

§ 54 JAWNOŚĆ OCEN
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)
przez nauczycieli prowadzących przedmiot w następujący sposób:
a)

uczniom na zajęciach lekcyjnych w trakcie omawiania pracy klasowej lub
sprawdzianu;

b) rodzicom na zebraniach rodzicielskich lub w innym czasie na ich prośbę.
4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od
rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
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§ 55 NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
1. Przez nieprzygotowanie do lekcji należy rozumieć:
a)

brak usystematyzowanych wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji

b) brak pracy domowej
c)

brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń

d) brak podręcznika, (o ile jest konieczny do danych zajęć)
e)

brak innych materiałów niezbędnych do pracy na lekcji.

a)

przy zajęciach odbywających się 1 godzinę tygodniowo – 1 raz w semestrze

b) przy zajęciach odbywających się 2 i więcej godzin tygodniowo – 2 razy
w semestrze.
3. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć lekcyjnych.
4. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.”(można także
umieścić datę).
5. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie :
a)

nie jest brany do ocenianej odpowiedzi ustnej

b) może nie pisać
sprawdzianu
c)

niezapowiedzianej

kartkówki

lub

niezapowiedzianego

nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, brak zeszytu,
podręcznika itd.

6. Nieprzygotowania nie można zgłosić na zajęciach, kiedy odbywa się praca klasowa lub
zapowiedziany sprawdzian.
7. W trakcie jednej lekcji można wpisać uczniowi tylko jedno nieprzygotowanie.
8. Nauczyciel może uwzględnić kolejne nieprzygotowanie ucznia w szczególnych
sytuacjach losowych.
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§ 56 USTALANIE ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ
1. Uczniowi można wystawić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej:
a)

trzech ocen, gdy przedmiot realizowany jest 1 godzinę tygodniowo

b) czterech ocen, gdy przedmiot realizowany jest 2 godziny tygodniowo
c)

pięciu ocen, gdy przedmiot realizowany jest 3 godziny tygodniowo

d) sześciu ocen, gdy przedmiot realizowany jest 4 i więcej godzin tygodniowo .
2. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może ustalić ocenę klasyfikacyjną z mniejszej
niż wymagana liczby ocen po uprzednich ustaleniach z dyrektorem szkoły

4. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen
bieżących.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę
przede wszystkim oceny z prac klasowych, a w dalszej kolejności ze sprawdzianów,
odpowiedzi ustnych, kartkówek, prac domowych i innych.
6. Klasyfikacja końcoworoczna uwzględnia ocenę śródroczną. Ocenę klasyfikacyjną
ustala nauczyciel przedmiotu w terminie i na zasadach zgodnych z niniejszym
systemem oceniania. Ocena powinna być ustalona podczas lekcji z danego przedmiotu
w obecności klasy.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywania się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
9. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów
obowiązkowych i oceny z zachowania oraz zastosowania przepisów odwoławczych
ustala się ocenę na podstawie odrębnych przepisów (egzamin klasyfikacyjny,
poprawkowy, tryb odwoławczy).
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§ 57 USTALANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH
Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH:
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
2. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej z zajęć dodatkowych odbywa się na takich samych
zasadach jak z przedmiotów obowiązkowych.
3. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające
uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń ma możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych zgodnie z planem
tygodniowym:
a)

z języka polskiego i matematyki (dla uczniów posiadających opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej – pomoc stała, dla pozostałych –doraźnie na
wniosek nauczyciela przedmiotu)

b) uczeń ma możliwość korzystania z pomocy koleżeńskiej.

§ 59 PROMOCJA
1. Uczeń klas II 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 w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z nagrodą książkową.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo
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uzyskaniu rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 6).
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 60 UKOŃCZENIE GIMNAZJUM
1. Uczeń kończy Gimnazjum:
a)

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny
niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

b) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem punktu 2
i 3.
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną
niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być
zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez
dyrektora szkoły.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia
20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia.
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymują uczniowie , którzy
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę
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7. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
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zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co
najmniej 4,75.
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, kończy szkołę z nagrodą książkową.
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie trzeciej uzyskał z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,00 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania zostaje wpisany do Złotej Księgi Absolwentów.

§ 61 WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH
I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie przez rodziców
(opiekunów prawnych) stosownego wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni
od momentu przekazania informacji o przewidywanej ocenie z danego przedmiotu.
Dyrektor niezwłocznie powiadamia o tym fakcie właściwego nauczyciela przedmiotu.
2. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania
informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia stosownego
wniosku, o którym mowa w ust.1. i jest następujący:
a)

w ciągu 3 dni od daty przyjęcia wniosku przez dyrektora, nauczyciel uczący
danego ucznia, w porozumieniu z dyrektorem, wyznacza uczniowi termin, podaje
zakres wiedzy oraz formę jej sprawdzenia

b) w wyniku działania powyższego
przewidywanej oceny o jeden stopień
c)

trybu

może

nastąpić

podwyższenie

sprawdzian obejmujący uzgodnione treści przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust.1. Termin
sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły. Po uzgodnieniu z uczniami i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. O wyniku sprawdzianu oraz ewentualnym podwyższeniu oceny nauczyciel
przeprowadzający sprawdzian informuje niezwłocznie dyrektora i ucznia. Uczeń
przekazuje informację rodzicom (prawnym opiekunom).
4. Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian po jego zakończeniu sporządza protokół
zawierający w szczególności:
a)

skład komisji
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7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
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b) termin sprawdzianu
c)

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne

d) wyniki sprawdzianu oraz uzyskane oceny.§ 62 Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (śródrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny, po złożeniu w terminie 7 dni od zakończenia zajęć
dydaktyczno- wychowawczych pisma z uzasadnieniem na ręce dyrektora szkoły.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a)

realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza
z zastrzeżeniem § 62 ust. 8.

się

w

formie

pisemnej

i

ustnej,

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 62 ust. 2, 3 i 4 pkt a,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 62 ust. 4 pkt b, przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
a)

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
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b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 62 ust. 4 pkt b, oraz
jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

e)

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 62 ust. 11, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 62
ust. 4 pkt b - skład komisji

f)

termin egzaminu klasyfikacyjnego

g)

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne

h) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"
albo „nieklasyfikowana”.

§ 63 EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do
dyrektora szkoły w terminie 5 dni od rocznego klasyfikacyjnego zebrania rady
pedagogicznej.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii
informacyjnej, techniki , zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz ustala skład komisji . Egzamin
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
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14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
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a)

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący
c)

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach,
o czym informuje dyrektora szkoły na 7 dni przed wyznaczonym terminem
sprawdzianu w formie pisemnej. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

a)

skład komisji

b) termin egzaminu poprawkowego
c)

pytania egzaminacyjne

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),
z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum, Rada Pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 63a PROJEKT EDUKACYJNY
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
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3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
1)
2)
3)
4)
5)

wybranie tematu projektu edukacyjnego;
określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
wykonanie zaplanowanych działań;
publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor
gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. 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.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 64 OGÓLNE PROCEDURY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA
1. Zasady oceniania zachowania uczniów, szczegółowe kryteria ocen oraz tryb
odwoławczy ustala Rada Pedagogiczna z uwzględnieniem rozporządzenia MEN oraz
po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
2. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, godnym i kulturalnym postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności
szkolnej, dbałości o honor i tradycje szkoły, a także o piękno mowy ojczystej, jak
również jego odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
i szacunku dla innych .
3. Ocenę zachowania ucznia ustala się na zakończenie I półrocza i roku szkolnego.
4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali:
a)

wzorowa

wz

b) bardzo dobra

bdb

c)

db

dobra
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5. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
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d) poprawna

popr

e)

nieodpowiednia

ndp

f)

naganna

ng

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, uwzględniając w szczególności kryteria
oceny zawarte w § 65 oraz zapoznając się z opinią innych nauczycieli, klasy i ucznia.

8. Wychowawca zapoznaje się również z uwagami i pochwałami odnotowanymi
w dzienniku lekcyjnym i innych dokumentach.
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 65 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA
UCZNIA
1. Śródroczne i końcoworoczne zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach
opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi, charakteryzujących go w opinii
wychowawcy, uczniów i innych członków społeczności szkolnej (nauczycieli,
pracowników obsługi i administracji):
a)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
c)

Dbałość o honor i tradycje szkoły

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej
e)

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f)

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

g)

Okazywanie szacunku innym osobom.

2. Półroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ucznia w poszczególnych kryteriach
ustala się w sposób następujący:
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7. Nauczyciele informują wychowawcę o ewentualnych uwagach lub pochwałach
w stosunku do poszczególnych uczniów podczas rady pedagogicznej zwołanej na
miesiąc przed zakończeniem I półrocza (końcem roku szkolnego).
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a) każdy uczeń dokonuje samooceny swojego zachowania wypełniając kartę
samooceny zachowania ucznia (załącznik nr 2)
b) każdy uczeń ma prawo wyrazić swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów
swojej klasy.
c) wychowawca klasy analizuje każdą kartę samooceny ucznia oraz zapoznaje się
z opiniami innych uczniów dotyczącymi zachowania. Na tej podstawie ustala ocenę
semestralną i końcowo roczną
3. Tak ustalona ocena zachowania ucznia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a)

upomnienie dyrektora lub wychowawcy klasy powoduje, że ostateczna ocena
zostaje obniżona o jeden stopień

c)

jeżeli liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 12 ostateczna ocena
zachowania zostaje obniżona o jeden stopień.

4. Na ocenę zachowania ma wpływ udział ucznia w projekcie edukacyjnym. Oceny pracy
i zaangażowania ucznia w projekcie dokonuje nauczyciel opiekun.
5. Podstawą oceny projektu edukacyjnego są następujące kryteria:
a) zaangażowanie podczas realizacji
b) aktywna i twórcza postawa
c) systematyczność i terminowość realizacji zadań
d) zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
e) właściwa współpraca w grupie
f) zaangażowanie w organizację i przebieg prezentacji projektu.
6. Po zakończeniu projektu opiekun wypełnia dla każdego uczestnika kartę oceny
(zgodnie ze wzorem).
7. Karta ta jest jednocześnie informacją przekazywaną wychowawcy i ma wpływ
na ocenę zachowania na semestr, w którym nastąpiło zakończenie projektu.
8. Ustala się następujące kryteria zmiany oceny zachowania związane z realizacją
projektu edukacyjnego:





Jeżeli uczeń uzyskał od 0 do 4 punktów obniża się jego ocenę o dwie
Jeżeli uczeń uzyskał od 5 do 8 punktów obniża się jego ocenę o jedną
Jeżeli uczeń uzyskał od 9 do 16 punktów nie zmienia się jego oceny
Jeżeli uczeń uzyskał 17 lub18 punktów podwyższa się ocenę o jedną

9. Dyrektor szkoły może na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica, prawnego
opiekuna polecić nauczycielowi ponowne przeanalizowanie i wypełnienie karty oceny
pracy ucznia. Ponowne wypełnienie karty oceny przez nauczyciela-opiekuna jest
ostateczne.
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b) nagana dyrektora powoduje, że ostateczna ocena nie może być wyższa niż
nieodpowiednia.
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10. Nie ocenia się zachowania uczniowi realizującemu obowiązek szkolny/ obowiązek
nauki poza szkołą.

§ 66 WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA
1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocen klasyfikacyjnej
zachowania jest złożenie przez jego rodziców (opiekunów prawnych) stosownego
wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od momentu przekazania informacji
o przewidywanej ocenie zachowania. Dyrektor niezwłocznie powiadamia
wychowawcę o tym fakcie.
Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie
rocznej pod warunkiem złożenia stosownego wniosku, o którym mowa w ust.1.
i jest następujący:

b) W ciągu 3 dni od daty przyjęcia wniosku przez dyrektora, wychowawca danego
ucznia, w porozumieniu z dyrektorem wskazuje możliwość działań ucznia,
dających możliwość uzyskania w uzgodnionych obszarach wyższych niż
proponowana ilości punktów zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny
zachowania.
2. W wyniku działania powyższego trybu może nastąpić podwyższenie przewidywanej
oceny o jeden stopień z zachowaniem szczegółowych kryteriów oceny zachowania.
3. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania
w okresie od złożenia wniosku do klasyfikacji końcoworocznej jest:
a)

podjęcie i wypełnienie przez ucznia działań uzgodnionych z wychowawcą

b) brak jakichkolwiek uchybień i zachowań nagannych w pozostałych ocenianych
kryteriach.

§ 67 EGZAMIN GIMNAZJALNY
1.

Przystąpienie ucznia klasy trzeciej do egzaminu gimnazjalnego jest jednym
z warunków ukończenia gimnazjum w danym roku szkolnym.

2.

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3.

Egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

4.

1)

w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie;
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2)

w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych: matematyki, biologii geografii, fizyki, chemii;

3)

w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego;

4)

część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest
podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

5.

Uczeń może przystąpić do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z jednego
z następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,
włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.

6.

Uczniowie mogą wybrać język nowożytny, który będą zdawać w trzeciej części
egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako
przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę
języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są
zobowiązani przystąpić do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym. Uczniowie, którzy w gimnazjum rozpoczęli naukę języka
obcego nowożytnego mogą również przystąpić do części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

7.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część
trzecią egzaminu gimnazjalnego.

8.

Deklarację, o której mowa w ust. 6 składa się nie później niż do dnia 20 września
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

9.

Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

10.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. Część
pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po
120 min. Część trzecia egzaminu trwa 90min. z zastrzeżeniem ust. 10. Od roku
2011/2012 część pierwsza i druga egzaminu trwają 150min., część trzecia na
poziomie podstawowym trwa 60 min, część trzecia egzaminu na poziomie
rozszerzonym trwa 60 min. z zastrzeżeniem ust. 10

11.

Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania egzaminu
gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej niż o 50% limitu czasu – każda
część egzaminu gimnazjalnego.

12.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej.

11a. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka
nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym. Uczniowie ci mogą przystąpić do trzeciej części egzaminu na
poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
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13.

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

14.

Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym
przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, z tym, że w przypadku uczniów
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu
szkoły podstawowej.

15.

Opinię, o której mowa w ust. 11, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają
dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym
jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

16.

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

17.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego
z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

18.

Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego o którym mowa w ust. 16, jest
równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
najwyższego wyniku.

19.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo
przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do
dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.

20.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20
sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do
egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 20.

21.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego
roku, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, na udokumentowany
wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego. Wniosek ten składa dyrektor szkoły w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

22.

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać
ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

23.

Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Od roku
2011/2012 wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej i w skali centylowej
dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego;
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2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii;
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

24.

Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku
egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

25.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w
Łodzi przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 18 – do dnia
31 sierpnia danego roku.

26.

Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 24, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom).

27.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu
egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują: przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół
przekazuje się niezwłocznie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Pozostałą dokumentację egzaminu przechowuje się według zasad określonych w
„Procedurach egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum im..Jana Pawła II w Bedlnie”.

28.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona
i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

29.

Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, jeżeli
uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania.

30.

W razie stwierdzenia naruszenia procedur dotyczących przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez uczniów lub z urzędu,
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w porozumieniu z dyrektorem
Komisji Centralnej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne
przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.
Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych
szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

31.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część
egzaminu gimnazjalnego ucznia i unieważnia odpowiednią część egzaminu
gimnazjalnego w przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
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6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, w przypadku gdy
uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym.
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2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego;
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

32.

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z
dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia odpowiednią część egzaminu
gimnazjalnego tego ucznia.

33.

W przypadkach, o których mowa w ust 29 i 30 uczeń przystępuje ponownie do
odpowiedniej część egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora
Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku w miejscu ustalonym
przez dyrektora komisji okręgowej.

34.

Jeżeli w trakcie ponownej, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
stwierdzono:
1) niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia;
2) wniesienie lub korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego;
3) zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu
gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia
odpowiednią część egzaminu
gimnazjalnego. Protokół zawierający informację o unieważnieniu egzaminu
przekazany jest do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

35.

Jeżeli w trakcie sprawdzania prac z ponownej, odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego zostanie stwierdzona niesamodzielność rozwiązywania zadań przez
ucznia dyrektor okręgowej komisji w porozumieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

36.

W przypadkach, o których mowa w ust. 33 i 34 w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0”.

37.

W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu
zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łodzi w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej
unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

38.

Zestawy zadań dla egzaminu gimnazjalnego oraz materiały multimedialne do
przeprowadzenia egzaminu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane
w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie
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Informacje o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole o którym mowa w ust. 26.
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ROZDZIAŁ X – PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

§ 68
1. Gimnazjum realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki uchwala rada

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Zasady uchwalania programu
wychowawczo-profilaktycznego są takie same jak dotychczas w przypadku
programu wychowawczego i programu profilaktyki.

ROZDZIAŁ X – PROGRAM

3. Programy wymieniony w pkt. 1 jest załącznikiem do Statutu Szkoły.
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ROZDZIAŁ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69
1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W świadectwach i innych wydawanych dokumentach podaje się nazwę szkoły.
Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową szkoły.
§ 70
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gimnazjum może posiadać logo.
3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te
czynności określają odrębne przepisy.

§ 71
1. W razie konieczności zmian zapisów statutowych ( np. na skutek zmiany w prawie
oświatowym) projekty zmian statutu opracowuje Komisja Statutowa, którą powołuje
dyrektor i przedstawia do dyskusji i zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Egzemplarze Statutu Gimnazjum udostępnia się w sekretariacie oraz na stronie
internetowej Gimnazjum
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ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU:
1. Karta samooceny zachowania ucznia.
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU:

3. Regulamin Nagród i Kar Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.
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ORGANY ZATWIERDZAJĄCE
Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

ORGANY ZATWIERDZAJĄCE

Samorząd Uczniowski
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