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STATUT  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  TURAWIE

                                I. NAZWA SZKOŁY

§ 1
1.   Szkoła nosi nazwę:   Publiczne Gimnazjum w Turawie.

2.   Siedziba szkoły mieści się w Turawie przy ul. Opolskiej 47,   46-045 Turawa.

3.   Gimnazjum w Turawie jest szkołą publiczną.

§ 2
Ustalona  nazwa jest  używana  przez  szkołę  w pełnym brzmieniu  na  pieczęciach  i stemplach. 
Może też być używany czytelny skrót nazwy – PG Turawa.  

§ 3
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Turawa.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium  Oświaty w Opolu.

                     II.  CELE   I   ZADANIA SZKOŁY

§ 4
1. Szkoła,  zgodnie  z  założeniami  Ustawy o  systemie  oświaty  i  wydanych  na  jej  podstawie 

aktów  wykonawczych,  w  ramach  przyjętego  programu  dydaktyczno  -  wychowawczego 
realizuje następujące cele i zadania: 
1.1. Wspieranie  rozwoju  ucznia,  kształcenie  jego  samodzielności  intelektualnej 

i umożliwianie dokonywania wyborów edukacyjnych odpowiednich do jego uzdolnień 
i osiągnięć 

1.2. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju  i zdolności 
1.3. Rozwijanie  wrażliwości  estetycznej  i  zdolności  twórczego  myślenia,  zachęcanie  do 

samokształcenia 
1.4. Ułatwianie  rozumienia  i  poznawania  samego siebie,  znajdowanie swojego miejsca  w 

społeczeństwie oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych 
1.5. Umożliwianie uczestnictwa w kulturze 
1.6. Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi 
1.7. Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do problemów 

okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania 
1.8. Stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i  umiejętności  
1.9. Zapewnienie  młodzieży  możliwości  korzystania  z  technologii  informacyjnej 

i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i  zajęciach pozalekcyjnych 
1.10. Poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, profilaktyką 

zaburzeń 
1.11. Uwrażliwienie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią 
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1.12. Poszerzanie zainteresowań tematami kulturowymi, odkrywanie wspólnych europejskich 
korzeni, popularyzowanie działalności proeuropejskiej w środowisku 

1.13. Umacnianie  w  uczniach  poczucia  więzi  ze  szkołą,  regionem,  narodem,  kulturą 
i tradycją 

1.14. Stwarzanie warunków do świadomego wyboru przyszłego zawodu 
1.15. Zapewnianie,   w ramach posiadanych przez siebie środków, warunków do realizacji 

projektów edukacyjnych zgodnie z Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych.

2. Szkoła  zapewnia  opiekę,  bezpieczne  i  korzystne  dla  zdrowia  ucznia  warunki  edukacji, 
poszanowania praw dziecka i ucznia, warunki prawidłowego rozwoju         

      psychofizycznego poprzez : 
2.1. Realizację programów wychowawczo-profilaktycznych
2.2. Współpracę  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,  placówkami  systemu  opieki, 

policją, instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi
2.3. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
2.4. Popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów wiedzy z zakresu praw rozwoju 

i potrzeb psychicznych człowieka.
2.5. Eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych 
2.6. Różnicowanie  wymagań  dydaktycznych  i  wychowawczych  w  zależności  od  cech 

psychicznych i możliwości ucznia. 
2.7. Wprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych
2.8. Organizowanie, w miarę potrzeby, opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ułatwienie 

im wywiązywania się z podstawowych obowiązków szkolnych. 

3.  W celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 4 punkt 1 i 2, opracowane są: 
Program  Wychowawczy  i  Program  Profilaktyki,  które  przyjmowane  są  uchwałą  Rady 
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

4. W szkole obowiązują następujące zasady i formy sprawowania opieki nad uczniami: 
4.1.W  czasie  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych  uczniowie 

pozostają pod opieką nauczycieli lub pod nadzorem osób do tego   upoważnionych
4.2.Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami  szkolnymi, 

realizowanej  w  formie  dyżurów  nauczycielskich  opracowanych  wg  tygodniowego 
harmonogramu

4.3.Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie 
wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy

4.4.Uczniowie objęci dowozem organizowanym przez Urząd Gminy mają prawo do opieki 
w autobusie szkolnym

4.5.Uczeń zostaje zwolniony z lekcji przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły (w razie 
nieobecności wychowawcy) po okazaniu pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna)

4.6.O  zasadach  i  formach  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  lekcyjnych  informuje  się  rodziców 
(opiekunów prawnych) na początku roku szkolnego. 

5.  Szczegółowe  zasady  organizacyjno  -  porządkowe  pełnienia  dyżurów  przez  nauczycieli 
w szkole zawiera regulamin dyżurów.

6. W szkole obowiązują następujące formy sprawowania opieki nad niektórymi uczniami:
6.1. Szkoła  organizuje  zajęcia  integracyjne  prowadzone  przez  pedagoga,  psychologa 
szkolnego  lub  pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej
6.2. Szkoła otacza specjalną troską - w miarę swoich możliwości - uczniów  posiadających 
orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności  zapewnia:
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a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, 
b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, 
c) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości 
psychofizycznych,  z  wykorzystaniem  odpowiednich  form  i  metod  pracy 
dydaktycznej i wychowawczej,

d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb, 
e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, 
f) nauczanie indywidualne zorganizowane w sposób zapewniający realizację wskazań 

wynikających  z  potrzeb  edukacyjnych  oraz  zaleconych  form  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  określonych  w  orzeczeniu  o  potrzebie 
indywidualnego nauczania;  zajęcia w ramach nauczania indywidualnego prowadzi 
się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym lub w placówce 
opiekuńczej, 

6.3. Szkoła  otacza  -  w  miarę  swoich  możliwości  -  opieką  uczniów  znajdujących  się 
w   szczególnie trudnych warunkach rodzinnych lub losowych.
6.4. Zapewnia niezbędną pomoc dydaktyczną.
6.5. Wskazuje  trudną  sytuację  ucznia  odpowiednim  instytucjom  pomocy  społecznej, 
a w szczególności wnioskuje o zapomogi i zasiłki. 

§ 5
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności  ustalenie  zestawu  podręczników  dla  danego  oddziału,  korelowanie  treści 
nauczania  i  badania  wyników  nauczania.  Pracą  takiego  zespołu  kieruje  przewodniczący 
powołany przez dyrektora.
2.  Członkowie  Zespołu  są  odpowiedzialni  za  rozpoznawanie  specjalnych  potrzeb 
i indywidualnych możliwości uczniów oraz dostosowywanie do nich oferty edukacyjnej, m.in. 
określenie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizację zajęć 
specjalistycznych,  wyrażanie  opinii  dotyczącej  dostosowywania  warunków  egzaminów  do 
potrzeb i  możliwości  danego ucznia,  planowanie i  organizowanie zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego,  przygotowania  i  wdrażania  planów  działań  wspierających, 
organizowanie wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

   2.1.  Zespół jest zobowiązany do dokonywania okresowo oceny efektywności swojej pracy 
i udzielanej uczniowi pomocy. 

   2.2. Dla uczniów posiadających opinie poradni i tych, u których Zespół rozpoznał specjalne 
potrzeby Zespół prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, w której dokumentuje  wnioski 
i zalecenia do pracy z uczniem.
3. Nauczyciele  danego  przedmiotu  lub  nauczyciele  grupy  przedmiotów  pokrewnych  tworzą 
zespoły przedmiotowe.

§ 6
Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej.    
Nauczanie języka mniejszości narodowej prowadzi się na pisemny wniosek rodziców
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(deklaracja), który jest ważny do czasu ukończenia szkoły. 
2. Nauka języka mniejszości narodowej odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

3. Realizując powyższe zobowiązania, szkoła wykonuje następujące zadania:
     3.1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, tożsamości narodowej oraz  wiary we 
własne możliwości językowe.
     3.2. Kształtowanie  i  doskonalenie  umiejętności  mówienia,  czytania,  pisania,  odbioru 
różnorodnych tekstów kultury oraz wprowadzanie treści  realioznawczych.
     3.3. Integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych, stwarzanie możliwości uczestnictwa w 
kulturze współczesnej na bazie obcowania z tradycją.
     3.4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur.
     3.5. Ukazywanie wkładu danej mniejszości w kulturę polską i rozwój Polski.
4. Nauka  odbywa się w oparciu o obowiązujące programy nauczania.

§ 7
1. Szkoła  organizuje  dla  uczniów  zajęcia  dodatkowe  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb 
rozwojowych, w tym kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

2. Na realizację  zajęć  z  uczniami  o  szczególnych  potrzebach  edukacyjnych  przeznacza  się 
godziny  do  dyspozycji  dyrektora  lub  organizuje  się  dodatkowe  zajęcia  prowadzone 
bezpłatnie przez nauczycieli.

§ 8
1. Szkoła  współpracuje  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Ozimku,  Gminnym 
Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Turawie  oraz  innymi  instytucjami  świadczącymi 
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
2. Szkoła współpracuje z placówkami kulturalno-oświatowymi z terenu gminy oraz  lokalnymi 
organizacjami i stowarzyszeniami.

                      III. ORGANY  GIMNAZJUM

§ 9
1. Organami szkoły są :

- Dyrektor gimnazjum, 
- Rada Pedagogiczna, 
- Rada Rodziców, 
- Samorząd Uczniowski.

§ 10
Dyrektor szkoły
1. Dyrektor  gimnazjum  -  zgodnie  z  art.  39  ust.  1  ustawy  o  systemie  oświaty  -  kieruje 

działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, poprzez: 
1.1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
1.2. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej
1.3. Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  oraz  stwarzanie  warunków harmonijnego  rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
1.4. Realizowanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej  podjętych  w  ramach  ich  kompetencji 

stanowiących
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1.5. Dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły   i  ponoszenie 
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

1.6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych
1.7. Współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych.

2. Zadania szczegółowe Dyrektora gimnazjum:
     2.1. Opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych

2.2.  Opracowywanie  zakresu  obowiązków nauczycieli  i  pracowników niepedagogicznych 
szkoły
2.3. Przyjmowanie  uczniów  do  szkoły  oraz  prowadzenie  ich  spraw  w  oparciu 
o  obowiązujące przepisy
2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.5. Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i  wychowawców
2.6. Organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej
2.7. Współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
2.8. Dbałość o powierzone mienie szkoły
2.9.Poszerzanie bazy materialno - technicznej oraz opracowywanie projektu budżetu  szkoły
2.10.Wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły
2.11.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły - zgodnie z odrębnymi przepisami
2.12.Premiowanie  i  nagradzanie  pracowników -  zgodnie  z  przyjętym trybem nagradzania  

i premiowania
2.13.Dokonywanie formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników
2.14.Decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowaniu
2.15.Kontrolowanie  spełniania  obowiązku  szkolnego  i  wydawanie  decyzji 

administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
2.16.Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami
2.17.Przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar wobec uczniów
2.18.Dyrektor szkoły zatwierdza szkolny zestaw programów po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez radę pedagogiczną.
3. Dyrektor gimnazjum odpowiada przed władzami zwierzchnimi za:
3.1.Poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania oraz opiekę nad  młodzieżą 
3.2.Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego  Statutu
3.3.Bezpieczeństwo  osób  znajdujących  się  w  obiekcie  szkoły  i  podczas  zajęć 
organizowanych poza szkołą
3.4.Stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych
3.5.Celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły
3.6.Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej - zgodnie z odrębnymi  przepisami
3.7.Ponosi odpowiedzialność za pieczęcie i druki ścisłego zarachowania.
4.  Dyrektor  szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej  niezgodnych 
z  przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwał  Dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia 
organ prowadzący szkołę  oraz Kuratora  Oświaty.  Organ sprawujący nadzór  pedagogiczny w 
porozumieniu  z  organem  prowadzącym  szkołę  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej 
niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna.

5.   Dyrektor  gimnazjum może,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady Pedagogicznej,  Rady Rodziców 
i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 
szkoły,  w  danym  roku  szkolnym,  ustalić  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno  – 
wychowawczych, w wymiarze do 8 dni, o których informuje do dnia 30 września, nauczycieli, 
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

6



STATUT  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  TURAWIE

6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust.5, Dyrektor po zasięgnięciu opinii 
Rady  Pedagogicznej,  Rady  Rodziców  i  Samorządu  Uczniowskiego,  może,  za  zgodą  organu 
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadających  w te dni w wyznaczone soboty.
7.   W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba pełniąca funkcję zastępcy dyrektora lub 
nauczyciel upoważniony przez Dyrektora gimnazjum. 

§ 11
Rada Pedagogiczna

1. Radę Pedagogiczną - zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - tworzą i biorą udział 
w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi 
zebrania  Rady Pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej 
członków o terminie zebrań.

3. Zebrania Rady mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny,  organu prowadzącego szkołę,  z inicjatywy Rady Rodziców albo co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone 
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisjach.
6. Zebrania plenarne organizowane są:

6.1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego
6.2. W każdym semestrze (okresie) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów
6.3. Po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych
6.4. W miarę bieżących potrzeb 
6.5. W celu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 
jej członków w sposób jawny lub tajny.

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 
Protokół w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów. Protokół wraz 
z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie 
Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego 
treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym 
spotkaniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 

9. Członkowie  Rady Pedagogicznej  są  zobowiązani  do nieujawniania  spraw,  które mogłyby 
naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły.

10. Księgi  protokołów  należy  udostępniać  na  terenie  szkoły  jej  nauczycielom  oraz 
upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. 
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11. Do kompetencji Rady Pedagogicznej -  zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty -  
należy: 

11.1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły

11.2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

11.3. Podejmowanie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, planu 
rozwoju placówki po zaopiniowaniu  przez  Radę Rodziców i  Samorząd 
Uczniowski,

b) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz programów autorskich w 
szkole, 

d) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) nowelizacji statutu.

12. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: 

12.1. Arkusza organizacyjnego szkoły

12.2. Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole

12.3. Projektu planu finansowego szkoły

12.4. Wniosków  Dyrektora  szkoły  o  przyznanie  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w 
ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych

12.5. Wniosków  Dyrektora  o  przyznaniu  nauczycielom  nagród,  odznaczeń  i  innych 
wyróżnień

12.6. Wszystkich innych spraw dotyczących szkoły

12.7. Występowania z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub jego 
zastępcy

12.8. Delegowania dwóch przedstawicieli do komisji konkursu na stanowisko dyrektora.

                                                 § 12
Rada Rodziców

1. Rodzice -  zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty -  mają prawo do wyłonienia 
reprezentacji Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,  który nie może być sprzeczny ze 
Statutem Szkoły.

3. Rada  Rodziców  ma  prawo  występowania  do  Rady  Pedagogicznej  i  Dyrektora  szkoły 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw szkoły.
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4. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców w szczególności:

5.1. Pobudza i organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 
celów i zadań szkoły

5.2. Posiada  znajomość  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno  -  wychowawczych  szkoły,  oraz 
wewnątrzszkolnego  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów;  wyraża 
i przekazuje opinie na temat Programu Wychowawczego Szkoły,  Wewnątrzszkolnych 
Zasad Oceniania i Planu Rozwoju Szkoły

5.3. Wyraża i przekazuje opinie na temat pracy szkoły

5.4. Współdziała w zapobieganiu zjawisk patologii społecznej w szkole

5.5. Może  gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł  - 
zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców 

5.6. Deleguje dwóch przedstawicieli  do składu komisji  konkursu na stanowisko dyrektora 
szkoły. 

§ 13
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd  Uczniowski  działa   na  podstawie  art.  55  Ustawy  o  systemie  oświaty  z  dnia 

7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi 
zmianami) oraz niniejszego Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej 

powołanym  w  celu  współdziałania  z  Dyrektorem  Szkoły,  Radą  Pedagogiczną  i  Radą 
Rodziców.

4. Zarząd i Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów.
5. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  Regulamin  Samorządu 

Uczniowskiego,  uchwalany  przez  ogół  uczniów  w  głosowaniu  równym,  tajnym 
i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
7. Uczniowie  mają  obowiązek  respektowania  uchwał  i  programów  swego  Samorządu  lub 

odwołania Zarządu, jeśli nie spełnia swoich funkcji lub spełnia je źle.
8. Samorząd  Uczniowski  ma  prawo przedstawiać   Radzie  Rodziców,  Radzie  Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 
w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
8.1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i  wychowania,  jego treścią,  celami 

i stawianymi wymaganiami
8.2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
8.3. Prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych 

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania 
własnych zainteresowań

8.4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
8.5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  w porozumieniu  z 
dyrektorem szkoły

8.6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
9
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§ 14

Zasady rozwiązywania konfliktów

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji określonych prawem.

2. Ustala się zasady współdziałania poszczególnych organów szkoły poprzez:
2.1. Zapewnienie  każdemu  z  nich  możliwości  swobodnego  działania  w  granicach 

kompetencji określonych ustawą i statutem
2.2. Wspólne  rozwiązywanie  problemów  i  omawianie  ich  na  posiedzeniach  Rady 

Pedagogicznej
2.3. Zapewnienie  przepływu  bieżącej  informacji  pomiędzy  organami  szkoły 

o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
3. W  sytuacjach  spornych  pomiędzy  organami  szkoły  spór  rozstrzyga  Dyrektor  szkoły. 

Umożliwia się uczestnictwo Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w rozwiązywaniu 
sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

4. W  przypadku  braku  porozumienia  między  organami  szkoły  decyduje  organ  prowadzący 
szkołę, natomiast w sporach dotyczących nadzoru pedagogicznego decyduje Opolski Kurator 
Oświaty.

                        IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 15
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16
1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym 
określa  arkusz organizacji  szkoły opracowany przez Dyrektora  najpóźniej  do 30 kwietnia 
każdego  roku,  na  podstawie  szkolnego  planu  nauczania  oraz  planu  finansowego  szkoły. 
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. W  arkuszu  organizacji  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności  liczbę  pracowników 
z  wyszczególnieniem  ich  stopnia  awansu  zawodowego   i  kwalifikacji,  liczbę  stanowisk 
kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów  i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę 
godzin  przedmiotów  nadobowiązkowych,  w  tym  kół  zainteresowań  i  innych  zajęć 
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie 
powinna  być  większa  niż  26.  Uczniowie  ci  w  jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku 
szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania 
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem określonym w  zestawie 
programów dla danej klasy. 
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2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum.

3. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 
i  bezpieczeństwa  z  uwzględnieniem  zasad  określonych  w  rozporządzeniu  w  sprawie 
ramowych planów nauczania. Oddział dzieli się na grupy w nauczaniu języków obcych oraz 
na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez 
uczniów  ćwiczeń  laboratoryjnych,  praktycznych  wg  odrębnych  przepisów.  Zajęcia 
wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie 
więcej niż 26 uczniów.

§ 18
1. Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych 
i  wychowawczych  określa  tygodniowy rozkład  zajęć ustalony przez  Dyrektora  szkoły na 
podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony 
zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia  dydaktyczno  -  wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo - lekcyjnym . 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut wg ustalonego harmonogramu. Przerwa obiadowa 
trwa 20 minut. 

§ 19
1. Zajęcia dodatkowe (nadobowiązkowe), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze a także koła 
zainteresowań  mogą  być  prowadzone  poza  systemem  klasowo  -  lekcyjnym  w  grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas 
wycieczek i wyjazdów. 

2. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budżetu szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 20
1. Gimnazjum  przyjmuje  słuchaczy  zakładów  kształcenia  nauczycieli  oraz  studentów  szkół 

wyższych kształcących  nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
pisemnego  porozumienia  zawartego  między  Dyrektorem  szkoły  lub  -  za  jego  zgodą  - 
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Porozumienie,  o  którym mowa w ust.  1,  powinno ściśle  określać  sposób wynagradzania 
nauczycieli prowadzących praktyki pedagogiczne.

§ 21
1. Biblioteka  szkolna  jest  interdyscyplinarną  pracownią  szkoły  służącą  realizacji  potrzeb 

i  zainteresowań  uczniów,  wypełnianiu  zadań  dydaktyczno  -  wychowawczych  szkoły, 
doskonaleniu  warsztatu  pracy nauczyciela,  popularyzowaniu  wiedzy pedagogicznej  wśród 
rodziców oraz upowszechnianiu wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły na 
zasadach określonych regulaminem biblioteki. 
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3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

3.1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

3.2. Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę

3.3. Prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów. 

4. Godziny pracy biblioteki są tak ustalone, że umożliwiają dostęp do jej zbiorów i komputerów podczas 
zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy :

5.1. Rozbudzanie  i  rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych  młodzieży,  kształtowanie 
i pogłębianie jej  kultury literackiej  poprzez indywidualne rozmowy,  udzielanie porad, 
informacji  bibliotecznych,  doradztwo  w  sprawach  czytelnictwa  -  dobór  lektury, 
propagowanie nowości wydawniczych i bibliotecznych.

5.2. Wdrażanie  młodzieży  do  korzystania  z  różnych  źródeł  informacji  oraz  efektywnego 
posługiwania  się  technologią  informatyczną;  organizacja  współzawodnictwa 
czytelniczego.

5.3. Pomaganie  uczniom  w  uczeniu  się  i  samokształceniu  poprzez  ukierunkowanie 
samodzielnej  pracy  w  czytelni,  przygotowanie  bibliograficznych  zestawów 
tematycznych oraz pomoc w doborze literatury popularnonaukowej.

5.4. Współpraca  z  nauczycielami,  udzielanie  im  pomocy  w  doskonaleniu  zawodowym 
i dokształcaniu się, informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów.

5.5. Troska o stan merytoryczny i techniczny księgozbioru, wyrażająca się w gromadzeniu, 
opracowywaniu, konserwacji i selekcji zbiorów, prowadzenie dokumentacji biblioteki.

5.6. Poszerzenie  zbiorów  bibliotecznych  o  nieksiążkowe  nośniki  informacji  (wideoteka, 
taśmoteka, płytoteka) i zapewnianie możliwości wykorzystania ich w czytelni.

5.7. Prowadzenie  sprawozdawczości  bibliotecznej  :  dziennej  i  okresowej  statystyki 
wypożyczeń,  dokumentacji  udzielonych  porad,  ewidencji  wypożyczeń 
międzybibliotecznych;  przedstawianie  Radzie  Pedagogicznej  informacji  o  stanie 
czytelnictwa w poszczególnych klasach oraz sprawozdania z pracy biblioteki.

5.8. Troska o estetykę pomieszczeń biblioteki. 

5.9. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Turawie. 

§ 22
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich 

rodziców  (  prawnych  opiekunów  )  lub  organizację  dojazdów  do   szkoły,  gimnazjum 
organizuje świetlicę.

2. W  szkole  może  działać  pracownia  profilaktyczno-wychowawcza  lub  świetlica 
socjoterapeutyczna. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 
nie powinna przekraczać 25. 

12



STATUT  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  TURAWIE

4. Do zadań świetlicy należy: 

4.1. Organizowanie  pomocy  w  nauce,  tworzenie  warunków  do  nauki  własnej, 
przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej

4.2. Ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie

4.3. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 
oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

4.4. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 
oraz dbałości o zachowanie zdrowia

4.5. Współdziałanie uczestników świetlicy z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z 
placówkami  upowszechnienia  kultury,  sportu  i  rekreacji  oraz  innymi  instytucjami 
i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku

4.6. Organizowanie,  w  miarę  potrzeb,  zajęć  resocjalizacyjnych  z  młodzieżą  zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym. 

                                            § 23
1. W szkole są realizowane obowiązkowe zajęcia artystyczne.

1.1.  Szkoła przygotowuje ofertę zajęć i przedstawia ją uczniom.
1.2.  Spośród zajęć zaoferowanych przez szkołę, uczeń musi wybrać odpowiadające swoim 
zainteresowaniom.
1.3.  Zajęcia podlegają ocenie. Ocena ma wpływ na promocję i jest wliczana do średniej 
ocen.
1.4.  Liczebność grupy na poszczególnych zajęciach musi wynieść minimum 15 osób.
1.5.  Dla poszczególnych zajęć artystycznych prowadzone są odrębne dzienniki  lekcyjne.

2. Uczniowie klas I, po napisaniu testu sprawdzającego z języka obcego nowożytnego, zostają 
podzieleni na grupy wg zaawansowania ich wiadomości i umiejętności.

§ 24
W  celu  zapewnienia  uczniom  bezpieczeństwa,  ochrony  ich  przed  patologią  społeczną  oraz 
demoralizacją w szkole wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

1.1. Monitoring wyjść uczniów ze szkoły (kartki zwolnień wypisywane każdorazowo przez 
wychowawcę, rodzica lub prawnego opiekuna)
1.2. Zamykanie szatni na czas zajęć lekcyjnych
1.3. Dyżur woźnej przy drzwiach wejściowych
1.4. Zakaz wejścia na teren szkoły osobom postronnym (z wyjątkiem osób, których   wejście 
jest uzasadnione)
1.5. Zakaz  używania  telefonów  komórkowych  w  czasie  trwania  zajęć  lekcyjnych. 
W  przypadku  złamania  zakazu  nauczyciel  ma  prawo  zabrać  telefon,  informuje  o  tym 
rodziców, przechowuje telefon w sekretariacie szkoły aż do odebrania go przez rodziców / 
opiekunów
1.6. Strój ucznia powinien być schludny, czysty i zadbany; szczegóły opisane zostały w § 41
1.7. W  relacjach  uczeń  –  nauczyciel  /  pracownik  niepedagogiczny  powinno  panować 
wzajemne poszanowanie godności osobistej 
1.8. Objęcie budynku gimnazjum systemem monitoringu wizyjnego.
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§ 25
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

a) sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

b) bibliotekę,  

c) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, 

d) salę gimnastyczną,  

e) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

f) szatnie, 

g) świetlicę, wykorzystywaną także jako jadalnię.

h) pokój cichej pracy dla nauczycieli.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26
1. W szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  -  w miarę  potrzeb  i  posiadanych  środków - 
pracowników technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady  zatrudniania  nauczycieli  i  innych  pracowników,  o  których  mowa  w  ust.  1, 
określają odrębne przepisy.

3. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników 
szczegółowo ustala regulamin pracy.

§ 27
1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  i  opiekuńczą  oraz  jest 
odpowiedzialny za jakość i  wyniki  tej  pracy i  bezpieczeństwo powierzonych  jego opiece 
uczniów. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy: 

1.1. Odpowiedzialność  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów  w  trakcie  zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę

1.2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i możliwości twórczych jednostki

1.3. Kształtowanie  postaw  otwartych,  krytycznych  wobec  świata,  systemów  wartości 
i  samego  siebie,  kształtowanie  człowieka  współdziałającego  we  własnym 
i  powszechnym  interesie  w  określonej  wspólnocie  ludzi,  przygotowującego  się  do 
pełnienia w przyszłości wielorakich ról społecznych
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1.4. Rytmiczne,  bezstronne  i  obiektywne  ocenianie  uczniów,  sprawiedliwe  traktowanie 
podopiecznych,  uzasadnianie  oceny  i  podanie  sposobu  uzupełnienia  zauważonych 
braków

1.5. Właściwą organizację procesu dydaktycznego, stosowanie różnorodnych, efektywnych 
metod  nauczania,  rytmiczne  realizowanie  programu,  wykorzystanie  wszelkich 
dostępnych środków dydaktycznych

1.6. Dbałość  o  pomoce  dydaktyczno  -  wychowawcze  i  sprzęt  szkolny,  dążenie  do 
wzbogacenia bazy szkolnej i swego warsztatu pracy

1.7. Doskonalenie  swych  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszenie  poziomu  wiedzy 
merytorycznej,  korzystanie  z  różnych  ofert  placówek  doskonalenia  nauczycieli, 
współpraca z nauczycielami - doradcami metodycznymi

1.8. Wspieranie  rozwoju  psychofizycznego  uczniów,  ich  zdolności  oraz  zainteresowań 
naukowych, społeczno - politycznych i kulturalnych

1.9. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, różnicowanie wymagań 
dydaktycznych  i  wychowawczych  w zależności  od  cech  psychicznych  i  możliwości 
ucznia

1.10. Eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych

1.11. Wywiązywanie  się  z  przydzielonych  dodatkowych  czynności  oraz  dyżurów  na 
przerwach

1.12. Systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia przydzielonych zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym rozkładem 

§ 28
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest,  by 
wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w gimnazjum. 

3. Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami,  a  w 
szczególności : 

3.1. Tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

3.2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

3.3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

3.4. Otaczanie  indywidualną  opieką  każdego  wychowanka,  pomaganie  w  pokonywaniu 
trudności 
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3.5. Współdziałanie  z  innymi  nauczycielami  i  koordynowanie  działań  wychowawczych 
w klasie 

3.6. Kształtowanie pozytywnych postaw 

3.7. Egzekwowanie przestrzegania Statutu szkoły w aspekcie praw i obowiązków ucznia.

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

4.1. Planuje  i  organizuje  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różne  formy  życia 
zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

4.2. Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

4.3. Współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w jego  klasie  (oddziale)  uzgadniając  z  nimi 
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym  potrzebna  jest  indywidualna  opieka  (dotyczy  zarówno  uczniów  szczególnie 
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami  i niepowodzeniami)

4.4. Utrzymuje kontakt z rodzinami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 
wobec dzieci

4.5. Zmierza do włączenia rodziców w sprawy klasy i szkoły

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

4.7. Wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami 

4.8. Organizuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

4.9. Prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia 

4.10. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

4.11. Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, 
informuje  uczniów  i  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  warunkach  realizacji 
projektu edukacyjnego.

5. Wychowawca wypełnia swoje zadanie przez: 

5.1. Inspirowanie  młodzieży  do  dyskusji,  uczenie  sztuki  prowadzenia  sporów,  rzeczowej 
argumentacji, kształcenie postaw tolerancyjnych

5.2. Organizowanie  aktywnego  wypoczynku  -  wycieczek  turystycznych,  zielonych 
i zimowych szkół.

5.3. Propagowanie i koordynowanie indywidualnego toku nauki 

5.4. Przygotowanie do życia w społeczeństwie

5.5. Zapoznanie z konstytucyjnymi prawami i obowiązkami

5.6. Uczenie demokracji

16



STATUT  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  TURAWIE

5.7. Zapoznanie z odpowiedzialnością cywilną i karną

5.8. Propagowanie różnych form życia kulturalnego

5.9. Popularyzację działań proekologicznych

5.10. Udzielanie pomocy przy wyborze dalszego kierunku kształcenia

5.11. Kontrolę  systematyczności  i  uczęszczania  na  zajęcia  i  zdobywania  wiedzy  przez 
młodzież

5.12. Prowadzenie dokumentacji klasowej

5.13. Organizowanie  spotkań  z  rodzinami  i  udzielanie  im  wyczerpujących  informacji  na 
temat zachowania dziecka w szkole oraz jego postępów w nauce

5.14. Indywidualne kontakty z rodzicami

5.15. Kontrolowanie i monitorowanie realizacji projektu edukacyjnego

5.16. Koordynowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

§ 29
1. Szkoła  dla  efektywniejszej  realizacji  zadań  opiekuńczych  i 
wychowawczych zatrudnia pedagoga i psychologa.

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności : 

2.1. Rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn 
niepowodzeń szkolnych 

2.2. Udzielanie pomocy wychowawcom w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb 
uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych

2.3. Określanie  form i  sposobów  udzielania  pomocy  uczniom,  w  tym  uczniom  wybitnie 
uzdolnionym

2.4. Udzielanie  różnych  form  pomocy  psychologicznej  i  pedagogicznej  uczniom 
realizującym indywidualny program lub tok nauki

2.5. Organizowanie  i  koordynowanie  prac  związanych  z  orientacją  zawodową  i  dalszym 
kształceniem uczniów

2.6. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej

2.7. Zwracanie  uwagi  na  przestrzeganie  przez  szkołę  postanowień  Konwencji  o  Prawach 
Dziecka 

2.8. Ścisła  współpraca  z  policją,  sądem rodzinnym,  kuratorem,  poradnią  psychologiczno-
pedagogiczną oraz placówkami systemu opieki społecznej.

3. Do zadań psychologa należy w szczególności:
3.1. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
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3.2. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich, 
w tym konsultacje indywidualne

3.3. Określenie  form i  sposobów udzielania  uczniom,  w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb  

3.4. Diagnoza  ogólnych  predyspozycji  intelektualnych  uczniów;  indywidualne  badania 
psychologiczne uczniów szczególnie uzdolnionych

3.5. Badania  predyspozycji  osobowościowych  uczniów  sprawiających  trudności 
wychowawcze lub mających zaburzenia zachowania i emocji  

3.6. Diagnoza  zachowań  agresywnych  wśród  uczniów  oraz  inne  badania 
psychologiczne  lub  ankietowe  wynikające  z  bieżących  potrzeb  szkoły  lub  zaistniałej 
sytuacji  

3.7. Współtworzenie  i  wdrażanie  programów  wychowawczo  –  profilaktyczno  – 
edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka; tematyka 
zajęć do uzgodnienia z wychowawcami klas

3.8. Podejmowanie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach 
kryzysowych.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 30

1.  Do  gimnazjum  uczęszczają  uczniowie  podlegający  obowiązkowi  szkolnemu,  który  trwa 
do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
2. Do  klasy  pierwszej  gimnazjum  przyjmuje  się  absolwentów  szkół  podstawowych 

zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum. 
3. Dyrektor  szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów może przyjąć  absolwenta 

szkoły  podstawowej  spoza  obwodu  gimnazjum w przypadku,  gdy gimnazjum dysponuje 
wolnymi miejscami. O kolejności przyjmowania uczniów spoza obwodu, w ramach wolnych 
miejsc,  decyduje  średnia  ocen na świadectwie  ukończenia  szkoły podstawowej oraz ilość 
punktów uzyskanych podczas sprawdzianu. 

4. Uczeń zamieszkały na terenie gminy Turawa powinien zostać zgłoszony  do końca marca roku 
kalendarzowego, w którym  kończy 13 lat. Zgłoszenie następuje poprzez: 

4.1. Przekazanie przez szkoły podstawowe, działające na terenie będącym  obwodem gimnazjum, 
listy uczniów uczęszczających do tych placówek
4.2.Przekazanie przez szkoły podstawowe, działające na terenie będącym obwodem gimnazjum, 
listy uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach i   placówkach.
5. Dziecko, które zmienia miejsce zamieszkania, zgłaszają do gimnazjum rodzice (opiekunowie 
prawni).

§ 31
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1. Uczeń ma prawo do :   

1.1.  Właściwie  zorganizowanego procesu  kształcenia,  zgodnie  z  zasadami  higieny pracy 
umysłowej

1.2.  Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo

1.3.  Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 
poszanowania jego godności

1.4.  Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym

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

1.6.  Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów

1.7.  Sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalonych  sposobów  kontroli 
postępów w nauce

1.8.  Zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących

1.9.  Uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach

1.10. Składania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego,  zgodnie z obowiązującym 
prawem

1.11. Pomocy w przypadku  trudności  w nauce,  szczególnie  gdy wynikają  one z  dłuższej 
nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją rodzinną lub zdrowotną

1.12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego

1.13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,   księgozbioru, 
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych

1.14. Wpływania  na  życie  szkoły  przez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszania  się  w 
organizacjach działających w szkole

1.15. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

1.16. Reprezentowania  szkoły w konkursach,  przeglądach,  zawodach i  innych  imprezach, 
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

1.17. Uczeń osiągający wyróżniające  wyniki  w nauce ma prawo do indywidualnego toku 
kształcenia

1.18. Uczniowie  mają  prawo  pod  opieką  wychowawcy  organizować  imprezy  klasowe 
i szkolne.

2. Uczeń ma obowiązek   :   

2.1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły,  obowiązujących regulaminach 
i innych dokumentach dotyczących życia szkoły

2.2. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły
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2.3. Uczęszczać  regularnie  na  lekcje  i  na  wybrane  zajęcia  pozalekcyjne,  każdorazową 
nieobecność  spowodowaną  chorobą  lub  przyczyną  równie  ważną  usprawiedliwić  u 
wychowawcy (w ciągu 7 dni) 

2.4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, dbać o kulturę słowa i o to, by sposób bycia nie naruszał godności 
własnej i godności innych

2.5. Pracować sumiennie

2.6. Włączyć  się  aktywnie  we  wzbogacenie  procesu  dydaktycznego,  stawiać  pytania, 
inicjować dyskusję , organizować samopomoc koleżeńską

2.7. Brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić 
starannie  zeszyt  i  wykonywać  prace  domowe  zgodnie  z  wymogami  nauczyciela 
przedmiotu

2.8. Stawiać  sobie  wymagania  proporcjonalne  do  własnych  uzdolnień,  samodzielnie 
poszerzać wiadomości

2.9. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających z ich specyfiki

2.10. Pracować nad ukształtowaniem własnego systemu wartości głęboko ludzkich zgodnych 
z wyznawanym światopoglądem

2.11. Dyżurni  klasowi  dbają  o  przygotowanie  sali  do  lekcji  oraz  kontrolują  jej  stan  po 
skończonych zajęciach

2.12. Dbać o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole, uczeń zobowiązany jest do naprawienia 
uszkodzonego przez siebie sprzętu szkolnego

2.13. Troszczyć  się  o  własne  życie,  zdrowie  i  higienę  oraz  rozwój;  na  terenie  szkoły 
obowiązuje  uczniów  bezwzględny  zakaz  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu, 
rozprowadzania i używania środków odurzających

2.14. Okazywać  szacunek  każdemu  człowiekowi,  postępować  uczciwie,  zdecydowanie 
reagować na zło

2.15. Współtworzyć dobrą atmosferę w klasie i szkole

2.16. Podporządkować  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  Dyrektora  szkoły,  Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego

2.17. Rozstrzygać spory na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania 
stron 

2.18. Przystąpić  do  realizacji  projektu  gimnazjalnego,  którego  temat  jest  odnotowany  na 
świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2.19. Nosić właściwy strój szkolny. 

2.19.1  Przez właściwy strój szkolny w dni robocze rozumie się:
• brak wyzywającego makijażu
• paznokcie czyste,  nie pomalowane w sposób rażący
• brak ozdób na twarzy (np. kolczyki w brwiach, nosie, brodzie czy języku)
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• ubrania nie odsłaniające brzucha i ramion
• brak głębokich dekoltów
• spódnice i spodnie przyzwoitej długości (do kolan)
• brak butów na wysokich obcasach

2.19.2  Uroczystości z obowiązującym strojem galowym to:
• rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
• egzamin gimnazjalny – próbny i państwowy
• apele z okazji świąt państwowych i szkolnych
• inne, wg zarządzenia Dyrektora.

3. W przypadku rażącego lub nagminnego naruszenia praw ucznia albo powstania innego sporu, 
uczeń ma prawo odwołać się za pośrednictwem wychowawcy klasy,  pedagoga szkolnego, 
Samorządu Uczniowskiego do Dyrektora gimnazjum. 

4. Uczniowie  występujący  w  obronie  praw  uczniowskich  nie  mogą  być  z  tego  powodu 
negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo do opieki  i pomocy ze strony 
Dyrektora szkoły i Rady Rodziców względnie władz oświatowych. 

5. Kary i nagrody.   

5.1. Dyrektor  szkoły i Rada Pedagogiczna nagradzają uczniów za rzetelną naukę, wysoką 
kulturę osobistą, pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  wybitne osiągnięcia, aktywny 
udział w zajęciach kulturalno – artystycznych i uznaną pracę w samorządzie szkolnym.

5.2. Rodzaje nagród: 

a) pochwała udzielona przez wychowawcę

b)  pochwała udzielona przez Dyrektora

c) dyplomy 

d) nagrody książkowe i rzeczowe

e) Nagroda Dyrektora za uznaną działalność na rzecz szkoły

f) statuetka „Gimnazjalisty/Gimnazjalistki Roku” nadawana uczniom 
kończącym naukę w gimnazjum

g) udział w wycieczce

h) list pochwalny do rodziców lub opiekunów

5.3. Za  nieprzestrzeganie  obowiązków  ucznia  wynikających  z  niniejszego  statutu 
przewiduje się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy 

b) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły

c) zakaz udziału w imprezach szkolnych

d) wykonywanie prac na rzecz szkoły 

e) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w swojej szkole
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5.4. Rodzaj kary jest dostosowany do stopnia wykroczenia.

5.5. Jeśli  uczeń, mimo w/w działań szkoły,  nie wykazuje poprawy i  swoim zachowaniem 
nadal demoralizuje członków społeczności uczniowskiej – Rada Pedagogiczna, pedagog, 
wychowawca  lub  Samorząd  Uczniowski  mogą  wystąpić  z  wnioskiem  do  Dyrektora 
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

5.6. Dyrektor na wniosek w/w organów po zebraniu niezbędnej dokumentacji występuje do 
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej placówki oświatowej.

5.7. Od każdej  wymienionej  kary uczeń może się  odwołać za pośrednictwem Samorządu 
Uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub rodziców do Dyrektora szkoły 
w terminie dwóch dni. 

5.8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie  za indywidualne 
wykroczenia, np. zniszczenie mienia i sprzętu szkolnego. 

VII.   WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  OCENIANIA

§ 32
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach oraz programów nauczania realizowanych w szkole, uwzględniających 
tę podstawę. 

2. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

3.1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie

3.2. Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3.3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

3.4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  uzdolnieniach ucznia

3.5. Umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno- 
wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

4.2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
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4.3. Ocenianie bieżące i ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 
przyjętych w danej szkole.

4.4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

4.5. Ustalanie  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych 
i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania.  (  Warunki  i  tryb  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
zawarte są w Nauczycielskich Systemach Oceniania ). 

4.6. Ustalenie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

5. Ocenianiu podlegają  osiągnięcia edukacyjne ucznia  i zachowanie ucznia.

6. Ustala się minimalną liczbę ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym semestrze: 3 – w 
przypadku  zajęć  edukacyjnych  realizowanych  w  wymiarze  1  godz.  tygodniowo,  4  –  w 
przypadku dwóch godzin, 5 – w przypadku trzech godzin, 6 – w przypadku czterech godzin, 
7 – w przypadku pięciu godzin.

§ 33
Wymagania edukacyjne

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

1.1. Wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych 
i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

1.2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

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

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

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 
ocenę w sposób określony w Statucie.

5. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  sprawdzone  i  ocenione 
pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

6. Ogólne  wymagania  edukacyjne  z  przedmiotów  są  udostępnione  do  wglądu  rodzicom 
(prawnym opiekunom) w bibliotece szkolnej (nauczycielskie systemy oceniania - NSO). 
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§ 34
1. Nauczyciel  jest  zobowiązany,  na  podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej,  w  tym  publicznej  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. 

1a. Przez  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  należy  rozumieć  trudności  w  uczeniu  się 
odnoszące  się  do  uczniów  w  normie  intelektualnej,  o  właściwej  sprawności   motorycznej 
i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności  w przyswajaniu 
treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

2.   Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się, 
uniemożliwiające  sprostanie  tym  wymaganiom,  następuje  także  na  podstawie  opinii 
niepublicznej  poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej,  w  tym  niepublicznej  poradni 
specjalistycznej,  o  której  mowa  w art.  71b  ust.  3b  ustawy z  dnia  7  września  1991  r.  o 
systemie oświaty. 

3.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3.1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 34 
ust.1  pkt  1  również  w  przypadku  ucznia  nie  posiadającego  orzeczenia   lub  opinii  poradni 
psychologiczno  -  pedagogicznej,  który  objęty  jest  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole  na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 
niego zgodnie z  przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej w szkołach.                   

4.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 
zajęć artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5.   Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na 
podstawie opinii  o ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w tych  zajęciach, 
wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

6.   W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  informatyki  w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

7.   Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 
albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub 
z  głęboką dysleksją  rozwojową oraz  uczniów realizujących  program szkoły specjalnej,  z 
nauki  drugiego  języka  obcego.  Zwolnienie  może  dotyczyć  części  lub  całego  okresu 
kształcenia w gimnazjum. 

8.  W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  w  dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

9. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promocję do 
klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.
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10. Dyrektor  szkoły  decyduje  o  zwalnianiu  ucznia  z  realizacji  projektu  edukacyjnego  w 
uzasadnionych  przypadkach  na  udokumentowany  wniosek  rodziców.  W  przypadku 
zwolnienia  ucznia z realizacji  projektu na świadectwie  ukończenia  gimnazjum w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 35
Ocenianie i klasyfikowanie.  Ocena z zajęć edukacyjnych

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się według następującej skali 
cyfrowej: 

o stopień celujący...............6 

o stopień bardzo dobry......5

o stopień dobry...................4 

o stopień dostateczny.........3

o stopień dopuszczający....2 

o stopień niedostateczny....1

     * Do ocen cząstkowych nauczyciel może stosować plusy i minusy.

2. Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany,  kartkówki, testy)  mogą być oceniane za 
pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących progów punktowych: 

 0% - 29% - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny 

70% - 89% - dobry 

90% - 100% - bardzo dobry

100%  + zadanie dodatkowe - celujący 
3.Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, dominujący wpływ 
mają oceny ze sprawdzianów wpisane w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. 

4.Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

4.1.Stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
lub  praktycznych  z  programu  nauczania  danej  klasy,  proponuje  rozwiązania  nietypowe  lub 
osiąga sukcesy w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując  się  do  finałów regionalnych  lub  wojewódzkich  lub  posiada  inne  porównywalne 
osiągnięcia.

4.2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
określony  programem  nauczania  przedmiotu  w  danej  klasie  (wymagania  dopełniające)  oraz 
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sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4.3. Stopień  dobry otrzymuje  uczeń,  który:  nie  opanował  w  pełni  wiadomości  określonych 
programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 
podstawowe zawarte  w programie  nauczania  oraz poprawnie stosuje wiadomości,  rozwiązuje 
(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4.4. Stopień  dostateczny otrzymuje  uczeń,  który:  opanował  w  pełni  wiadomości  określone 
programem  nauczania  w  danej  klasie  na  poziomie  wymagań  podstawowych  zawartych  w 
programie  nauczania  oraz rozwiązuje (wykonuje)  typowe zadania  teoretyczne  lub praktyczne 
o średnim stopniu trudności.

4.5. Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń,  który:  opanował wiadomości  i  umiejętności  na 
poziomie wymagań koniecznych zawartych w programie nauczania oraz rozwiązuje (wykonuje) 
zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

4.6. Stopień  niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości  i umiejętności 
na poziomie wymagań koniecznych zawartych w programie nauczania oraz nie jest w stanie 
rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

§ 36
1. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdza się stosując: 

1.1. Pisemne sprawdziany wiadomości :

a) prace klasowe 

b) testy 

c) kartkówki 

d) testy kompetencji humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych                i  
językowych 

1.2. Praca ucznia na lekcji

a) odpowiedź ucznia 

b) aktywność 

c) współudział w prowadzeniu zajęć 

d) umiejętność współpracy w grupie

1.3. Formy praktyczne 

a) ćwiczenia laboratoryjne 

b) prace manualne 

c) prezentacje multimedialne i inne

d) projekty edukacyjne realizowane w czasie lekcji
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e) wkład pracy w zajęcia  z  wychowania  fizycznego,  muzyki,  plastyki  i  zajęć 
artystycznych

2. Ocenie podlegają: 
2.1. Wiedza i umiejętności niezbędne do zdawania egzaminów 

2.2. Umiejętności komunikacyjne 

2.3. Umiejętność logicznego myślenia

2.4. Umiejętność gromadzenia, poszukiwania i analizowania informacji 

2.5. Umiejętność analizowania i wyciągania wniosków

2.6. Umiejętność współpracy.

2.7. Samodyscyplina 

2.8. Proponowanie własnych rozwiązań, samodzielne projektowanie   i wykonywanie 
doświadczeń

2.9. Umiejętność obsługi komputera. 

3. Punkty uzyskane z badania wyników nauczania i testów kompetencji przeliczane są na oceny 
wg przyjętych w szkole kryteriów i wpisywane do dziennika z rozbiciem na poszczególne 
badane przedmioty nauczania. 

4. Oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele 
prowadzący  poszczególne  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne,  a  ocenę  z  zachowania  - 
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 
ucznia. 

5. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych 
zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  ani  na 
ukończenie szkoły. 

6. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  dla  uczniów 
z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  są  ocenami 
opisowymi.

7. Kryteria  oceniania  ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim są opracowane 
przez nauczyciela przedmiotu i znajdują się w NSO.

8. Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę  klasyfikacyjną 
zachowania. 

§ 37
1.   Klasyfikowanie śródroczne i  roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  programach  nauczania 
i  zachowania,  i  ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych  przez  prowadzących  zajęcia  oraz  oceny 
zachowania ustalone przez wychowawcę klasy. 
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2.   Oceny śródroczne i roczne są wpisywane w dzienniku lekcyjnym,  a roczne także w 
arkuszu   ocen, w pełnym brzmieniu. 

3.  Klasyfikowanie  śródroczne  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu 
umiarkowanym  lub  znacznym  polega  na  okresowym  podsumowaniu  jego  osiągnięć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu  edukacyjnego  opracowanego  dla  niego  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  i 
zachowania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

4.   Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w połowie roku szkolnego.

5.   W terminie ok. 1 miesiąca przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej  poszczególni  nauczyciele,  prowadzący zajęcia  edukacyjne,  informują 
ucznia     i  jego rodziców (prawnych  opiekunów) o  przewidywanych  dla  niego  ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania. 

6.   Ustalona  przez  nauczyciela  niedostateczna  ocena  klasyfikacyjna  roczna  może  być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 38
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna 
w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 39
1. Egzamin klasyfikacyjny 

1.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli  brak  jest  podstaw do ustalenia   oceny klasyfikacyjnej  z  powodu nieobecności 
ucznia  na  obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

1.2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

1.3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia  lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych.  Termin  egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

1.4. Komisję klasyfikacyjną powołuje Dyrektor szkoły. 

1.5. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  ust.  2,   oraz  dla  ucznia 
realizującego  indywidualny  tok  nauki  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  w 
obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub 
pokrewnych przedmiotów.

1.6. Nauczyciel egzaminator przygotowuje zadania do egzaminu pisemnego i zestaw zadań 
do egzaminu ustnego.  Egzamin klasyfikacyjny z  plastyki,  muzyki,  informatyki,  zajęć 
artystycznych  i  wychowania  fizycznego  ma  przede  wszystkim  formę  zadań 
praktycznych. 
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1.7. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

1.8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
imiona  i  nazwiska  nauczycieli  wchodzących  w  skład  komisji,  termin  egzaminu 
klasyfikacyjnego,  wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. 
Do protokołu załącza się  pisemną pracę ucznia i  zestawy zadań ustnych ze zwięzłą 
informacją  o ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi załącznik  do arkusza 
ocen ucznia. 

1.9. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący,  na  podstawie  odrębnych 
przepisów,  indywidualny  tok  nauki  oraz  uczeń  spełniający  obowiązek  szkolny  lub 
obowiązek nauki poza szkołą. 

1.10. Egzamin  klasyfikacyjny  ucznia  spełniającego  obowiązek  szkolny  poza  szkołą 
przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły

1.11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 1.9., nie 
obejmuje  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych:  technika,  plastyka,  muzyka 
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1.12. Uczniowi, o którym mowa w ust. 1.9., zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 
oceny zachowania. 

1.13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 1.9., oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

1.14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

1.15. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  w  dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

2. Egzamin sprawdzający 

2.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

2.2. W przypadku stwierdzenia,  że roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:    

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

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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2.3. Termin  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  ust  2,  uzgadnia  się  z 
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

2.4. W skład komisji wchodzą: 

2.4.1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu, 
prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 

2.4.2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez  Dyrektora  szkoły nauczyciel  prowadzący 
zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

2.5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust.2.4.1b,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy 
komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. 
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

2.6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) zgłoszoną do Dyrektora szkoły nie później niż w terminie 7 dni 
od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.7. Egzamin  obejmuje  całość  materiału  danego  semestru,  a  stopień  trudności  pytań  – 
wszystkie poziomy wymagań. Składa się on z części pisemnej i ustnej i jest oceniany 
zgodnie ze skalą oceniania zawartą w § 35 ust.2.

2.8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie  może być  niższa od ustalonej  wcześniej  oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego zgodnie z procedurami obowiązującymi przy tym egzaminie. 

2.9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

2.10.1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
                                          a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
2.10.2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

2.11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

2.12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2.10.1. dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

2.13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

3. Egzamin poprawkowy

3.1. Egzamin  poprawkowy ma  prawo zdawać  uczeń,  który  w wyniku  klasyfikacji  rocznej 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3.2. Uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  w  ciągu  jednego  tygodnia  od  chwili 
ogłoszenia  wyników  klasyfikacyjnych  składają  podanie  z  motywacją  do  Dyrektora  szkoły 
o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.
3.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim 
tygodniu ferii letnich.
3.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 
komisji wychodzą: 

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący 
b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako  egzaminujący 
c) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako  członek komisji 

3.5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3.4.b może być zwolniony z udziału w pracach komisji 
na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takich 
przypadkach  Dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 
3.6. Egzamin obejmuje materiał całego roku szkolnego, a stopień trudności pytań – wszystkie 
poziomy wymagań. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i jest oceniany zgodnie ze 
skalą oceniania zawartą w § 35 ust.2. Zadania do egzaminu pisemnego  i zestaw zadań do 
egzaminu ustnego przygotowuje nauczyciel egzaminator.
3.7. Egzamin z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
3.8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji
b) termin egzaminu
c) zadania (pytania) sprawdzające
d) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę

3.9. Do protokołu,  o  którym  mowa  w ust.3.9  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen. 
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3.10. 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. 
3.11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 40
Ocena zachowania

1. Ocena  zachowania  wyraża  opinię  szkoły  o  postawie  ucznia,  o  spełnianiu  przez  niego 
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, zaangażowaniu na rzecz innych osób (klasy, 
szkoły, środowiska) oraz postawie wobec kolegów i innych osób. 

2.    Oceny zachowania ustala się według skali: 

2.1. wzorowe 

2.2. bardzo dobre 

2.3. dobre 

2.4. poprawne 

2.5. nieodpowiednie 

2.6. naganne 

3.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 
na  jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo 
indywidualnego nauczania lub opinii  publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w 
tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4.  Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  uczniów  z  upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6.  Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy 
jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które 
najlepiej  charakteryzuje ucznia w opinii:  wychowawcy,  innych nauczycieli,  uczniów i/lub 
innych  członków  społeczności.  Cyfra  przy  wybranym  zapisie  oznacza  liczbę  punktów 
w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według skali podanej w § 41 ust.2

7. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

7.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

7.2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

7.3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

7.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

7.5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7.6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
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7.7. Okazywanie szacunku innym osobom

7.8. Dbałość o mienie szkoły

7.9. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności.
8. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  zachowania.
      8.1.  Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną zachowania, jeżeli 
spełnia następujące warunki:
      a) Nie otrzymał nagany Dyrektora szkoły (zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie 
uwag)
      b) Nie otrzymał nagany wychowawcy klasy (odnotowanie uwagi w dzienniku lekcyjnym lub 
zeszycie uwag)
      c) Nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy
      d) Wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione
      e) Wszystkie spóźnienia na lekcjach ma usprawiedliwione
      f) Co najmniej 2/3 nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania oceniło zachowanie 
ucznia na ocenę, o którą się ubiega
      g)  Dopuszczał  się  łamania  postanowień  regulaminu  szkolnego,  ale  po  interwencji 
wychowawcy,  pedagoga,  Dyrektora  szkoły  lub  rodziców  nastąpiła  poprawa  zachowania 
wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących  jego osoby.
      8.2. Uczeń zgłasza wychowawcy zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania  do 2 dni 
od momentu poinformowania go o ocenie.
      8.3. Wychowawca do 2 dni od momentu zgłoszenia przez ucznia zastrzeżeń sprawdza, czy 
uczeń spełnia powyższe warunki.
      8.4. Wychowawca  ustala  ocenę  wyższą  lub  utrzymuje  wcześniej  proponowaną  oraz 
informuje o tym ucznia, nie później niż 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

§ 41
1. Kryteria przyznawania oceny zachowania ucznia

1.1.   Stosunek  do  nauki: w stosunku   do  swoich  możliwości,  wkładu  pracy i  innych 
uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

4. Maksymalne
3. Dość wysokie
2.  Przeciętne
1.  Raczej niskie
0.  Zdecydowanie zbyt niskie.

1.2.   Frekwencja: 
4. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.
3.Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności  lub spóźnień 
(łącznie 10).
2. Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba 
godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień  wynosi od 11 do 15).
1. Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba 
spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi od 16 do 25).
0.  Uczeń nagminnie  spóźnia  się  lub  opuszcza  lekcje  bez  usprawiedliwienia  (łączna 
liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych  nieobecności przekracza 25).

1.3. Rozwój własnych uzdolnień i  zainteresowań:
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 4. Uczeń  uczestniczy  w  zajęciach  szkolnych  lub  pozaszkolnych  kół  naukowych, 
zainteresowań  (lub  w  kursach  specjalistycznych)  albo  prowadzi  intensywne 
samokształcenie  lub  w  innej  formie  rozwija  swoje  możliwości,  co  przynosi  mu 
osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych 
lub w innych dziedzinach.
3. Uczeń  uczestniczy  w  zajęciach  szkolnych  kół  naukowych,  zainteresowań  lub 
prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo 
wysoki  poziom  wiedzy  w  zakresie  niektórych  przedmiotów  objętych  szkolnym 
programem nauczania. 
2. Uczeń   sporadycznie  uczestniczy  w  zajęciach  szkolnych  kół  naukowych  lub 
zainteresowań albo prosi nauczyciela  o wskazówki do samodzielnej  pracy nad sobą, 
uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania 
dobrych stopni.
1. Uczeń  nie  jest  zainteresowany  samorozwojem,  satysfakcjonuje  go  uzyskiwanie 
przeciętnych wyników w nauce szkolnej.
0. Uczeń  nie  jest  zainteresowany  samorozwojem  ani  uzyskiwaniem  choćby 
przeciętnych wyników w nauce szkolnej.  

1.4.  Postawa moralna i społeczna ucznia:
4. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 
dostrzeżone  przejawy zła,  szanuje  godność  osobistą  własną  i  innych  osób,  a  swoją 
postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego 
i  własności  prywatnej;  chętnie  pomaga  kolegom zarówno w nauce,  jak  i  w innych 
sprawach  życiowych,  wykazuje  dużą  aktywność  w  działaniach  na  rzecz  zespołu 
w szkole lub poza nią.
3. Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie 
uchybić  godności  własnej  i  innych  osób,  szanuje  własną  i  cudzą  pracę,  mienie 
publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach 
życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu.
2. Zdarzyło  się  (kilka  razy),  że  uczeń  nie  postąpił  zgodnie  z  zasadą  uczciwości 
w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił 
godności  własnej  lub  innej  osoby,  nie  wykazał  dostatecznego  szacunku  dla  pracy 
własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, 
odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac 
na rzecz zespołu.
1. Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie 
reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych 
członków  szkolnej  społeczności,  nie  wykazuje  szacunku  dla  pracy  lub  własności, 
niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu 
lub w jego składzie.
0. Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny 
wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby 
szanowania  pracy  oraz  własności,  unika  lub  odmawia  podejmowania  jakichkolwiek 
działań na rzecz osób czy zespołu.

       1.5. Sumienność, poczucie odpowiedzialności:
4. Uczeń  zawsze  dotrzymuje  ustalonych  terminów  (zwrot  książek  do  biblioteki, 
sprawdzianów,  przekazywanie  usprawiedliwień  itp.),  rzetelnie  wywiązuje  się 
z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac  i zadań.
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3.  Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace 
i  zadania,  czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania,  które stara  się wykonywać 
terminowo i solidnie.
2.  Zdarza  się,  że  uczeń  nie  dotrzymuje  ustalonych  terminów  lub  niezbyt  dobrze 
wywiązuje  się  z  powierzonych  mu  prac  i  zadań;  rzadko  podejmuje  dobrowolne 
zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.
1. Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie 
wykonuje  powierzone  mu  prace  i  zadania,  niechętnie  podejmuje  dobrowolne 
zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.
0. Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu 
prac i zadań. 

1.6.  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
4. Uczeń  zawsze  sam  przestrzega  zasad  bezpieczeństwa  i  prawidłowo  reaguje  na 
występujące zagrożenia.
3. Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego 
lub innych osób, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.
2. Czasami  (kilkakrotnie)  trzeba  było  uczniowi  zwracać  uwagę  na  to,  że  jego 
postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa jego lub 
innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi.
1. Często  zachowanie  ucznia  stwarza  zagrożenie  lub  często  lekceważy  on 
niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.
0. Często  zachowanie  ucznia  stwarza  zagrożenie  lub  uczeń  często  lekceważy 
niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

1.7. Postawa wobec nałogów i uzależnień:
4. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest 
od  nich  wolny,  swoją  postawą  zachęca  innych  do  naśladownictwa  lub  czynnie 
wspomaga starania innych o wyjście z nałogu  czy uzależnienia.
3. Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie 
powtórzyła się.
2. Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły.
0. Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym naraził  na 
uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły.

      1.8. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi:
4. Uczeń jest  zawsze taktowny,  prezentuje  wysoką kulturę słowa i  dyskusji,  a  jego 
postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.
3.  Uczeń jest  zwykle  taktowny,  życzliwie  usposobiony,  a w rozmowach stara  się  o 
zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.
2. Zdarzyło się (1- 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy 
nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.
1. Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy 
dyskusjach.
0. Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się 
nawet o zachowanie kulturalnych form prowadzenia rozmowy czy dyskusji.

1.9. Wywiązywanie się z obowiązku noszenia właściwego stroju szkolnego:
4. Uczeń zawsze jest ubrany schludnie.
3. Zdarzyło się  (1- 5 razy), że  uczeń nie był schludnie ubrany.
2. Zdarzyło się (6 – 10 razy), że  uczeń nie były schludnie ubrany.
1. Zdarzyło się (11 – 15 razy), że  uczeń nie były schludnie ubrany.
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0. Uczeń notorycznie łamie zasady schludnego ubioru.

*  Każdorazowy  brak  stroju  galowego  skutkuje  obniżeniem  liczby  punktów  w  tej  kategorii 
o jeden. Łączna liczba punktów odjętych w tej kategorii nie może przekroczyć czterech.

1.10. Wywiązywanie  się  z  powierzonych  zadań  w  ramach  projektu  edukacyjnego 
(obowiązuje w roku realizacji projektu edukacyjnego):

4. Uczeń  wziął  udział  w  projekcie  edukacyjnym  oraz  wykazał  się  dużą  samodzielnością 
i  innowacyjnością  we  wszystkich  etapach  realizacji  projektu  gimnazjalnego,  wspomagał 
członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazał się 
umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
 3.  Uczeń wziął  udział  w projekcie edukacyjnym oraz był  aktywnym uczestnikiem zespołu 
realizującego projekt  edukacyjny,  a  jego współpraca z  pozostałymi  członkami  zespołu była  
rzeczowa i nacechowana życzliwością.
2. Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt  
gimnazjalny,  wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania 
były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
1. Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu 
do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 
konsekwencją  były  opóźnienia  w realizacji  projektu  lub konieczność realizacji  zadań przez 
innych członków zespołu.
0. Uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

     2. Ocenę zachowania  śródroczną i roczną ustala  się według   skali : 

              wzorowe............................33 – 36  punktów

         bardzo dobre......................25 – 32  punktów  

         dobre............................... ..18 – 24  punktów

         poprawne...........................10 – 17  punktów

              nieodpowiednie.................. 0 –   9  punktów

      2.1. W roku realizowania projektu edukacyjnego stosuje się następującą skalę:

              wzorowe............................ 36 – 40  punktów

         bardzo dobre......................28 – 35  punktów  

         dobre............................... ..20 – 27  punktów

         poprawne............................12 – 19  punktów

              nieodpowiednie................... 0 –   11  punktów

3.Uczeń, który uzyska 0 punktów w jednej z kategorii: 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 
1.10. otrzymuje ocenę nieodpowiednią. 

4. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w rażący sposób naruszył normy prawne, a jego 
konflikt  z  prawem  jest  udokumentowany  wyrokiem  lub  orzeczeniem  sądu  właściwej 
instancji.  Ostatecznej  oceny  kalibru  czynu  dokonuje  wychowawca  po  konsultacji  z 
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pedagogiem szkoły       i Radą Pedagogiczną, uwzględniając uwarunkowania rodzinne  i 
społeczne danego ucznia.

5. Jeżeli uczeń uzyska 0 punktów w dwóch lub więcej spośród kategorii wymienionych w § 
42 ust.1., wychowawca może ocenić zachowanie ucznia na ocenę naganną.

6. Jeżeli  uczeń  otrzyma  naganną  roczną  ocenę  zachowania  po  raz  drugi  z  rzędu,  Rada 
Pedagogiczna może podjąć decyzję o niepromowaniu go do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniu szkoły.

7.  Dla każdej  klasy prowadzony jest  „Zeszyt  dobrych i  złych  uwag”, gdzie  poszczególni 
nauczyciele  mogą  notować zachowania  uczniów.  Zeszyt  ten  jest  dołączony do dziennika 
lekcyjnego klasy i uwagi mają wpływ na ocenę zachowania ucznia.

8.  Nie  ustala  się  oceny  z  zachowania  uczniowi,  który  spełnia  obowiązek  szkolny   lub 
obowiązek nauki poza szkołą.

9. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu  na  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć 
edukacyjnych.

§ 42
Promowanie

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  z  wszystkich 
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  uzyskał 
roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 42.6 i 7.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej . 

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się 
do  klasy  programowo  wyższej,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Laureaci  konkursów przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim otrzymują  z  danych  zajęć 
edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  uzyskał  tytuł  laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, 
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1 nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 6. 

6. Jeżeli  uczeń  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednego  zajęcia  edukacyjnego,  Rada 
Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  promocję  z  oceną  niedostateczną  (raz  w  etapie 
kształcenia) jeżeli będzie to spowodowane np. długotrwałą chorobą ucznia, trudną sytuacją w 
rodzinie  i  pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia  edukacyjne są zgodnie ze szkolnym 
planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej.  

7. Uczeń  kończy  gimnazjum,  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się 
roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  uzyskane  w  klasie  programowo 
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust.4, uzyskał 
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oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej,  z  zastrzeżeniem  ust.9  oraz  jeżeli 
przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 43 z zastrzeżeniem § 43 ust. 9 i 10. 

8. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 
mowa w punkcie 7, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 
uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  w  porozumieniu  z  rodzicami  (prawnymi 
opiekunami). 

§ 43
Egzamin gimnazjalny

1. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół,  zwany dalej  „egzaminem gimnazjalnym.”.  Egzamin  gimnazjalny  składa  się  z  trzech 
części i obejmuje:

   1)  w  części  pierwszej  -  humanistycznej  -  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  języka 
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
   2)  w części  drugiej  -  matematyczno-przyrodniczej  -  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu 
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
   3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
2. Egzamin  gimnazjalny  przeprowadza  się  w   terminie  wyznaczonym  przez  dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu 
gimnazjalnego  w  warunkach  i  formie  dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb 
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  na  podstawie  opinii  publicznej  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej 
poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej,  w  tym  niepublicznej  poradni  specjalistycznej 
spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy o oświacie, z zastrzeżeniem ust.5. 

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

5. Opinia,  o  której  mowa  w  ust.4,  powinna  być  wydana  przez  poradnię  psychologiczno-
pedagogiczną,  w  tym  poradnie  specjalistyczną  nie  później  niż  do  końca  września  roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu 
szkoły podstawowej. 

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

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze 
względu na ich stan zdrowia. 
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8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu odpowiada przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

9. Uczniowie  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  nie 
przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

10. Uczeń  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  ze  sprzężoną  niesprawnością, 
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.

11. Uczeń,  który  w  roku  szkolnym,  w  którym  przystępuje  do  sprawdzianu  lub  egzaminu 
gimnazjalnego,  był  objęty  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole  ze  względu  na 
trudności  adaptacyjne  związane  z  wcześniejszym  kształceniem  za  granicą,  zaburzenia 
komunikacji  językowej  lub  sytuację  kryzysową  lub  traumatyczną,  może  przystąpić  do 
sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego  w  warunkach  dostosowanych  do  jego 
indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych,  na  podstawie 
pozytywnej  opinii  Rady  Pedagogicznej,  wydanej  na  wniosek  nauczyciela  lub  specjalisty 
wykonującego  w  szkole  zadania  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 
prowadzących  zajęcia  z  uczniem  w  szkole,  i  po  uzyskaniu  zgody  rodziców  (  prawnych 
opiekunów ) lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ).

12. Rada  Pedagogiczna  wskazuje  sposób  lub  sposoby  dostosowania  warunków 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa 
w ust. 11., spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego,  określonych  w  szczegółowej  informacji  wydanej  przez  Dyrektora  Komisji 
Centralnej.

13. 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 wydanego przez 
Kuratora Oświaty,  stwierdzającego uzyskanie  tytułu  laureata.  Zaświadczenie  przedkłada  się 
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

14.Laureaci olimpiad przedmiotowych i finaliści (trzeciego stopnia) są zwolnieni z odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia wydanego przez komitet główny 
danej  olimpiady,  stwierdzającego  uzyskanie  tytułu  laureata  lub  finalisty.  Zaświadczenie 
przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

15.Zwolnienie,  o  którym mowa w ust.11 i  12,  jest  równoznaczne z  uzyskaniem z tej  części 
egzaminu maksymalnej liczby punktów. 

16.Za  organizację  i  przebieg  egzaminu  gimnazjalnego  odpowiada przewodniczący  szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły. 

17.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na dwa miesiące przed 
egzaminem powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród 
nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

18.Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby 
lub innych ważnych przyczyn,  nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, Dyrektor 
Komisji Okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 
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19.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności: 
19.1. Przygotowuje  listę  uczniów  przystępujących  do  egzaminu  gimnazjalnego,  którą 
przesyła Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie ustalonym przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 listopada roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
19.2. Nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzany egzamin, zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
19.3. Powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później 
niż na miesiąc przed terminem egzaminu.
19.4. Powołuje,  spośród  członków  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego,  zespoły 
nadzorujące przebieg egzaminu oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.
19.5. Informuje  uczniów  o  warunkach  przebiegu  egzaminu  gimnazjalnego  -  przed 
rozpoczęciem egzaminu.
19.6. Nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego.
19.7.Przedłuża  czas  trwania  egzaminu  dla  uczniów,  o  których  mowa  w  ust.  4  oraz 
zapewnia uczniom, o których mowa w pkt. 11, przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego 
w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
19.8. Sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub 
go przerwali; wykaz ten niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przekazuje Dyrektorowi 
Okręgowej Komisji.
19.9. Zabezpiecza po zakończeniu egzaminu zestawy zadań, karty odpowiedzi uczniów 
i niezwłocznie przekazuje je w wyznaczone przez Dyrektora Okręgowej Komisji miejsce.
19.10. Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji. 

20. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 
150 minut, część trzecia ( językowa) trwa 60 minut i to zarówno na poziomie rozszerzonym jak 
i podstawowym.
21.  Część  trzecia  egzaminu  gimnazjalnego  jest  obowiązkowa  dla  wszystkich  uczniów  na 
poziomie  podstawowym – III.0,  a  na  poziomie  rozszerzonym  – III.1  obowiązkowo zdają  ją 
uczniowie, którzy kontynuują naukę języka obcego nowożytnego. 
22.  Rodzice (  prawni opiekunowie )  ucznia  składają  Dyrektorowi  szkoły pisemną deklarację 
wskazującą  język  obcy  nowożytny,  z  którego  uczeń  będzie  zdawał  część  trzecią  egzaminu 
gimnazjalnego  oraz deklarację  o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu z tego języka na 
poziomie  rozszerzonym.  Deklarację  składa  się  nie  później  niż  do  dnia  20  września  roku 
szkolnego,  w  którym  jest  przeprowadzany  egzamin  gimnazjalny.  Egzamin  na  poziomie 
podstawowym i na poziomie rozszerzonym uczeń zdaje z tego samego języka obcego.
23.  Do  egzaminu  z  języka  obcego  nowożytnego  na  poziomie  rozszerzonym  mogą  również 
przystąpić uczniowie, którzy nie uczyli się tego języka obcego w szkole podstawowej, ale znają 
język na wyższym poziomie i chcą sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego, 
będą mogli przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym 
na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
24.Dla uczniów, o których mowa w § 43 ust.4 i 7, czas trwania egzaminu wydłuża się.
25.Czas,  o  jaki  może  zostać  przedłużony  każda  część  egzaminu    gimnazjalnego,  określa 
Dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji.
26.W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: 

a)przewodniczący
b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole lub 
placówce
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27.Przewodniczący zespołu kieruje pracą zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy 
przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali. 
28.W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego 
zwiększa się o jedną osobę na kolejnych 20 uczniów. 
29.Nauczyciel  zatrudniony  w  innej  szkole  lub  placówce  powoływany  jest  w  skład  zespołu 
nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 
30.Członkami  zespołu  nadzorującego  nie  mogą  być  nauczyciele  przedmiotów  wchodzących 
w zakres danej części egzaminu.
31.W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są 
w jednym kierunku w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 
32.W sali,  w której  przeprowadzany jest  egzamin,  nie  można korzystać  z  żadnych  urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
33.Każda  część  egzaminu  rozpoczyna  się  z  chwilą  zapisania  w  widocznym  miejscu  przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia  i zakończenia pracy. 
34.W czasie egzaminu na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, osoby wchodzące w skład 
zespołów  nadzorujących  oraz  inne  osoby,  posiadające  upoważnienie  Dyrektora  Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej, w charakterze obserwatorów. 
35.W czasie egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani się ich 
nie komentuje. 
36.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli 
uczeń wnosi urządzenia telekomunikacyjne i korzysta z nich w czasie egzaminu bądź  zakłóca 
prawidłowy  przebieg  egzaminu  w  sposób  utrudniający  pracę  pozostałym  uczniom, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia prace tego ucznia i przerywa 
jego egzamin  gimnazjalny.  Informacje  o unieważnieniu  pracy ucznia  i  przerwaniu  egzaminu 
zamieszcza się w protokole z egzaminu.
37.Uczeń może w terminie dwóch dni zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Okręgowej Komisji, 
jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 
38.Dyrektor komisji rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 
Rozstrzygnięcie Dyrektora Okręgowej Komisji jest ostateczne. 
39.W razie  stwierdzenia  naruszenia  przepisów dotyczących  przeprowadzania  egzaminów,  na 
skutek zastrzeżeń,  o  których mowa w ust.32,  lub z  urzędu,  Dyrektor  Komisji  Okręgowej,  w 
porozumieniu  z  Dyrektorem Komisji  Centralnej,  może  unieważnić  egzamin  i  zarządzić  jego 
ponowne  przeprowadzenie,  jeżeli  naruszenie  to  mogło  mieć  wpływ  na  wynik  egzaminu. 
Unieważnienie  może  nastąpić  w  stosunku  do  wszystkich  uczniów,  a  także  w  stosunku  do 
poszczególnych uczniów. 
40.W przypadku niemożności ustalenia wyniku egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia 
arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, Dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z 
Dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 
41.W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego 
rozwiązywania  zadań  przez  uczniów  Dyrektor  Komisji  Okręgowej  w  porozumieniu  z 
Dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 
42.Termin ponownego egzaminu ustala Dyrektor Komisji Centralnej. 
43.Uczeń otrzymuje 5-6 wyników egzaminu gimnazjalnego,  tj.  wynik z:  języka polskiego,  z 
historii  i  wiedzy  o  społeczeństwie,  z  matematyki,  z  przedmiotów  przyrodniczych,  z  języka 
obcego  nowożytnego  na  poziomie  podstawowym  oraz  z  języka  obcego  nowożytnego  na 
poziomie  rozszerzonym,  jeżeli  uczeń  przystąpił  do  egzaminu  na  tym  poziomie.  Wyniki 
egzaminu gimnazjalnego będą przedstawiane w skali procentowej oraz skali centylowej.
44.Prace  uczniów sprawdzają egzaminatorzy  wpisani  do ewidencji  egzaminatorów,  powołani 
przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa 
na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 
45.Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
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46.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił  do egzaminu lub jej części w ustalonym 
terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu lub jej części w dodatkowym terminie 
ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku 
szkolnego, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej. 
47.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza 
ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
48.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do  egzaminu  gimnazjalnego  w terminie  do  dnia  20 sierpnia  danego roku,  Dyrektor  Komisji 
Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z egzaminu. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 
49.Na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicowi (prawnemu opiekunowi) do wglądu w miejscu i czasie 
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
50.Wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie 
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 
51.Wyniki  egzaminu  oraz  zaświadczenia  o  szczegółowych  wynikach  egzaminu  dla  każdego 
ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 41, 
do dnia 31 sierpnia danego roku. 
52.Zaświadczenie, o którym mowa w ust.46, Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom).
53.Z  przeprowadzonego  egzaminu  przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego 
sporządza  protokół  z  przebiegu  egzaminu,  który  podpisują  przewodniczący  zespołów 
nadzorujących. Protokół przekazywany jest do komisji okręgowej. 

§ 44
Umowa nauczyciel - uczeń

1. Praktyczne  sprawdziany  umiejętności  i  testy  wiadomości  są  obowiązkowe.  Jeżeli  z 
przyczyn  losowych  uczeń  nie  zaliczał  danej  formy sprawdzianu,  powinien  to  uczynić  w 
terminie ustalonym w NSO.  

2. Termin  sprawdzianu  i  testu  podawany  jest  nie  później  niż  na  tydzień  przed  jego 
realizacją. 

3. Kilkunastominutowe sprawdziany,  kartkówki z  trzech ostatnich  lekcji,  mające  na celu 
sprawdzenie  stopnia  zrozumienia  i  opanowania  tematu,  mogą  być  niezapowiedziane. 
Kartkówka może być na każdej lekcji.

4. Dziennie mogą odbyć się dwa sprawdziany pisemne; w ciągu tygodnia nie może ich być 
więcej niż cztery.

5. Ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 14 dni od dnia jej napisania, a w 
przypadku języka polskiego – 21 dni, biorąc pod uwagę dni nauki szkolnej; w sytuacjach 
losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności 
nauczyciela. 

6. Zasady i tryb poprawiania ocen cząstkowych są określone w NSO.

7.  Uczeń  i  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mają  prawo  wglądu  do  sprawdzonych 
i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz do innej dokumentacji dotyczącej oceniania 
ucznia. 

42



STATUT  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  TURAWIE

8. Uczeń ma prawo zgłosić fakt nieprzygotowania się do lekcji na zasadach określonych 
w  NSO. 

9. Uczeń, który po konferencji klasyfikacyjnej opuści zajęcia i ich nie usprawiedliwi, traci 
przywilej korzystania z możliwości zgłaszania faktu nieprzygotowania się do lekcji w okresie 
całego kolejnego semestru nauki z danych zajęć edukacyjnych. Honorowane będą wyłącznie 
usprawiedliwienia wystawiane przez lekarza albo (w wyjątkowych przypadkach) zgłaszane 
przez rodzica osobiście. 

§ 45
Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych

1.    Przynajmniej  dwa razy w semestrze  organizowane są zebrania,  na których rodzice 
zapoznawani są z ocenami i osiągnięciami uczniów. 

2. Dyrektor  szkoły  lub  wychowawca  klasy  w  uzasadnionych  przypadkach  może 
zorganizować spotkanie rodzica z nauczycielem. 

3. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub ucznia nauczyciel dokonuje zapisu oceny 
w zeszycie przedmiotowym ucznia. 

4. O proponowanej ocenie śródrocznej i rocznej uczeń jest informowany na miesiąc przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

§ 46
1. Ewaluacja systemu oceniania w celu określenia mocnych i słabych stron systemu oraz jego 

modyfikacji  następuje  poprzez  przeprowadzenie  ankiet  ewaluacyjnych  wśród  uczniów 
i rodziców. 

2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen. 

VIII.  RODZICE

§ 47
1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu ucznia ma dom rodzinny. 
2. Rodzice  ucznia  przyjmowanego  do  szkoły  zapoznają  się  z  ofertą  dydaktyczno  - 

wychowawczą proponowaną przez szkołę. 
3. Rodzice  i  nauczyciele  współpracują  ze  sobą  w  sprawach  wychowania  i  kształcenia 

młodzieży. 

§ 48
1. Rodzice mają prawo do:

1.1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole.
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1.2. Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów. 
1.3. Uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce.
1.4. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci.
1.5. Wyrażania  i  przekazywania  -  poprzez  swoich  przedstawicieli  -  organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat szkoły. 

2. Rodzice mają obowiązek
2.1. Współdziałać w zapewnieniu warunków do spełniania obowiązku szkolnego  swoich 
dzieci.
2.2. Uczestniczyć w zebraniach dla rodziców. 
2.3. Usprawiedliwiać osobiście, pisemnie lub telefonicznie nieobecności swoich dzieci w 
terminie 7 dni.
2.4. Występować z pisemną prośbą o zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych.
2.5. Odbierać chore dziecko ze szkoły.
2.6. Odpowiadać na wezwania wychowawcy lub Dyrektora szkoły.

3. Do form współdziałania rodziców ze szkołą należą: 
3.1. Pomoc  w  wypracowaniu  jak  najlepszej  organizacji  nauczania  (proponowanie 
rozwiązań w trakcie spotkań klasowych i Rady Rodziców).
3.2. Współdziałanie w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających  zainteresowania 
i uzdolnienia uczniów.
3.3. Współorganizowanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.
3.4. Otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych (nagradzanie) oraz uczniów mających 
kłopoty materialne i zdrowotne.
3.5.Udział - odpowiednio przygotowanych rodziców - w realizacji wybranych  tematów 
przewidzianych programem nauczania. 
3.6.Wzbogacanie wyposażenia szkoły służącego realizacji zadań statutowych.
3.7.Gromadzenie środków finansowych oraz podejmowanie prac służących  zwiększaniu 
funduszy szkolnych. 

4. Stałe  spotkania  z  rodzicami  w  celu  wymiany  informacji  oraz  dyskusji  na  tematy 
dydaktyczno - wychowawcze organizowane są nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Jeden 
raz  w  roku  spotkanie  z  rodzicami  ma  formę  indywidualnych  rozmów  wychowawcy  z 
rodzicem,              w szczególnych przypadkach w obecności ucznia. 

5. Wyrażanie  opinii  przez  Radę Rodziców na temat  pracy szkoły  odbywa się  w formie 
pisemnej  lub  ustnej  podczas  zebrań  inicjowanych  przez  Dyrektora  szkoły  lub  członków 
prezydium Rady Rodziców.

IX.  ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

§ 49
    1.  Planowanie wycieczki

1.1. Wychowawca zgłasza wycieczkę do końca września danego roku.
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1.2.Na podstawie zgłoszeń opiekunów Dyrektor szkoły opracowuje ogólnoszkolny plan 
wycieczek.
1.3. Wycieczki dydaktyczne jednodniowe zgłasza nauczyciel na tydzień przed terminem 
wycieczki.
1.4.  Wycieczki  dydaktyczne  na  lekcjach  zgłasza  nauczyciel  dzień  przed  terminem 
wyjścia.

2. Organizacja  i  program wycieczki  powinny  być  dostosowane  do  wieku,  zainteresowań 
i  potrzeb  uczniów,  ich  stanu  zdrowia,  sprawności  fizycznej,  stopnia  przygotowania 
i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia 
i  umiejętności  uczniów,  wymaganych  podczas  wycieczki  (imprezy).  W  wycieczkach 
turystyczno  –  krajoznawczych  nie  mogą  brać  udziału  uczniowie,  w stosunku do których 
istnieją przeciwwskazania lekarskie.

3. Wycieczka  powinna  być  należycie  przygotowana  pod  względem  programowym 
i  organizacyjnym,  a  także  omówiona  ze  wszystkimi  uczestnikami  (zapis  w  dzienniku 
lekcyjnym ) w zakresie: 

a) celu wycieczki, 

b) trasy i terminów postoju, 

c) zwiedzanych obiektów, 

d) harmonogramu, 

e) regulaminu zachowania uczniów      
4. Zwiedzanie  parku narodowego lub rezerwatu,  wycieczki  górskie powinny odbywać się  po 
oznakowanych  szlakach  turystycznych.  Organizację  wycieczek  w  górach  określają  odrębne 
przepisy. 
5. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje Dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu 
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
6. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki  i  bezpieczeństwa 
jej uczestnikom. 
7. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców / prawnych 
opiekunów.  Każdy  organizator  wycieczki  obowiązkowo  uzyskuje  od  rodziców  /  opiekunów 
pisemną zgodę na wyjazd dziecka oraz pisemne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej 
za zniszczenia spowodowane podczas wyjazdu  przez ich dziecko. 
8. Organizator  wycieczki  wypełnia  w  2  egzemplarzach  kartę  wycieczki,  zawierającą 
najważniejsze  informacje  dotyczące  wycieczki  oraz  oświadczenie  o  odpowiedzialności 
kierownika i opiekunów za uczestników wycieczki. 
9. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

a) Kartę wycieczki z harmonogramem w 2 egz. (wzór w sekretariacie).
b) Dwie listy uczestników z datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania, numerem 

telefonu  kontaktowego  do  rodziców/opiekunów,  numerem  dowodu  osobistego 
opiekuna,  numerem paszportu w przypadku wycieczki  zagranicznej.  (Jeden komplet 
dokumentów pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą organizator imprezy).

c) Pisemne zgody rodziców ( pozostają w szkole).
d) Preliminarz  finansowy  wycieczki,  przewidujący  koszty  realizacji  programu 

(kierownik  i  opiekunowie  nie  ponoszą  kosztów  przejazdu,  zakwaterowania 
i wyżywienia).
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e) Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

f) Pisemne podsumowanie, ocenę i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 
10. Zgodę na wycieczkę ( imprezę)  wydaje i podpisuje Dyrektor szkoły.
11. Rozliczenie  wycieczki  składa  się  u  Dyrektora  szkoły  w  terminie  2  tygodni  od  dnia  jej 
zakończenia. 
12.Dokumentacja  wycieczki  powinna  być  przechowywana  przez  okres  jednego  roku 
kalendarzowego następującego po wycieczce w dokumentacji szkoły.
13. Uwagi końcowe:

a) Opiekunowie  powinni  przed  wyjazdem  zapoznać  się  z  rozporządzeniem  MEN  w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach 
i placówkach.

b) Po zakończeniu wycieczki kierownik składa ustnie lub pisemnie (o ile zachodzi taka 
konieczność) uwagi o przebiegu wycieczki.

c) Kierownik wycieczki zabezpiecza powrót młodzieży do miejsca zamieszkania.

X.  MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 50
1. Majątek szkoły jest mieniem komunalnym. 

2. Szkoła jest finansowana: 

a) z subwencji dla gminy na realizację zadań oświatowych, 

b) z budżetu gminy, 

c) z innych źródeł,

3. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 

4. Obsługę  finansową prowadzi  Gminny  Zespół  Ekonomiczno  –  Administracyjny  Szkół 
w Turawie.

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 
przepisy

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51
Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami .

§ 52
Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał.

§ 53
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W  celu  realizacji  zadań  opiekuńczych  i  wspomagania  właściwego  rozwoju  uczniów  szkoła 
prowadzi stołówkę szkolną.

§ 54
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 55
1. W przypadkach określonych przepisami prawa regulującymi działalność szkoły lub w 
celu  określenia  kierunków  pracy  oraz  zapewnienia  wykonania  zadań  statutowych  szkoły 
Dyrektor  może  wydawać  wewnętrzne  akty  normatywne,  a  w szczególności:  zarządzenia, 
regulaminy, instrukcje, procedury i standardy jakości. 

2. Przed  wydaniem wewnętrznego  aktu  normatywnego  Dyrektor  może  zasięgnąć  opinii 
pracowników na temat proponowanego uregulowania. Potrzebę przeprowadzenia konsultacji, 
termin ich rozpoczęcia i czas trwania określa Dyrektor. 

3. W  czasie  trwania  konsultacji  pracownikom  przysługuje  prawo  składania  wniosków  
o  dokonanie  poprawek  lub  uzupełnień  w projekcie  przedstawionym  przez  Dyrektora  lub 
zgłaszania własnych projektów.

§ 56
Postanowienia Statutu obowiązują z chwilą ich uchwalenia.

§ 57
1. Wychowawcy  klas  zapoznają  swoich  wychowanków  oraz  ich  rodziców  z  zapisami 
niniejszego statutu na początku każdego roku szkolnego.

2. Tekst jednolity Statutu udostępniony jest społeczności szkolnej oraz rodzicom do wglądu 
w bibliotece szkolnej, sekretariacie, pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły / 
http://g_turawa.wodip.opole.pl /.
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