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Grodzisk Mazowiecki, 1 wrzesień 2015 r. 

Tekst ujednolicony po wprowadzeniu zmian uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 

im. K. K. Baczyńskiego numer 37/2015/2016 z dnia 1 września 2015 r. 
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Rozdział I 

 

 Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Gimnazjum Nr 2 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim przy ulicy Westfala 3 zwane dalej „Gimnazjum” jest szkoła publiczną. 

 

§ 2 

 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. Nadzór pedagogiczny 

sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

 

§ 3 

 

Gimnazjum działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty / Dz. U.  

z 1996 r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą” uchwał Rady 

Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie założenia 

gimnazjum Nr101/99, planu sieci publicznych gimnazjów Nr 96/99 i określenia obwodu Nr 

325/2004 oraz niniejszego statutu. 

 

§ 4 

 

Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest 

ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej. 
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Rozdział II 
 

      Cele i zadania gimnazjum 

 

        § 5 
 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności: 

1) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego 

i fizycznego, 

2) kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 

3) przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych i ekonomicznych kraju 

oraz świata, o kulturze i środowisku naturalnym, rozwija u uczniów poczucie 

odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego.  

4) przygotowuje uczniów do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz do życia  

we współczesnym świecie. 

        § 6 
 

Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie 

oświaty i jako szkoła publiczna: 

1)  zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych programów nauczania,  

2)  przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie szkoły.  

3)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4)  realizuje podstawę programową ustaloną dla gimnazjum. 

 

1. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, o przyjęcie do klasy pierwszej 

mogą ubiegać się uczniowie spoza obwodu. Szczegółowe zasady rekrutacji określa 

Regulamin Rekrutacji.  

2.                                                                                                                                                                                                        
§ 7  uchylony. 

        § 8 

 

1. Szkoła posiada i realizuje  Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, uchwalone przez 

Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

2. Gimnazjum ma opracowane procedury wynikające z Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktyki, które regulują: 

1) postępowanie nauczycieli i współpracę Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego  

  z policją w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją, 

2) postępowanie nauczycieli w sytuacjach przemocy w Gimnazjum nr 2 im. K. K. 

 Baczyńskiego, 

3) postępowanie nauczycieli w sytuacji rozpoznania u ucznia Gimnazjum nr 2 im. K. K. 

Baczyńskiego czynnika ryzyka zachowań samobójczych, 

4) system wspierania nauczycieli w pracy wychowawczej, 

5) pula konsekwencji za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania 

         
        § 9 

Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną poprzez: 
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1) działanie wychowawcy klasy we współpracy z zespołem nauczycieli uczących  

w danej klasie, którego jest koordynatorem, 

2) opiekę szkolnego pedagoga i psychologa,  

3) uchylony, 

4)  wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 

5) korzystanie z opieki medycznej na terenie szkoły, 

6) wszelką możliwą pomoc w sytuacjach losowych. 

 

Rozdział III 

 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

 

§ 10 
 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania dotyczą klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

3. 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 i realizowanych w szkole programów nauczania- w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz formułowaniu oceny. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

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

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

           

 

  § 11 
 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) Punktowy System Zachowania; 

3)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 16 ust. 2 i 3oraz 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 18a  

i w formach przyjętych w danej szkole; 
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4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych według skali, o której mowa w § 16 ust. 2 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w § 18a; 

6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

    

   § 12 
 

1. Nauczyciele na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym informują uczniów  

o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych. 

2. Przekazanie uczniom informacji, o których mowa w pkt 1, ust. 1-3 nauczyciele 

potwierdzają wpisem do elektronicznego dziennika lekcyjnego. Dodatkowo nauczyciel 

podane informacje przekazuje w formie pisemnej uczniowi, który wkleja je na pierwszej 

stronie zeszytu przedmiotowego. Rodzic ma obowiązek potwierdzić podpisem zapoznanie się 

z tymi informacjami. 

 

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

rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

zachowania, co potwierdza wpisem do dziennika elektrycznego 

 

4. Podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami udostępnia się rodzicom 

/prawnym opiekunom/ wymagania edukacyjne, wynikające z programów nauczania i kryteria 

ich stosowania, poprzez wyłożenie ich w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców. 

 

5. Szczegółowe kryteria i zasady oceniania znajdują się u nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

6. Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców wychowawca przekazuje 

rodzicom terminarz zebrań ogólnych oraz dni otwartych, podczas których rodzicom  

są przekazywane informacje o postępach i trudnościach uczniów w nauce i zachowaniu oraz 

frekwencji. 

 

 

 § 13 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w § 12 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 
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rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

 

2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, dostosowuje się  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz u ucznia· 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w § 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3  

 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 12 ust 

1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia. 

 

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

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

 

        § 14 
 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć  

z wychowania fizycznego lub informatyki. 

 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki podejmuje 

dyrektor szkoły po złożeniu przez rodziców /prawnych opiekunów/ podania z załączoną 

opinią o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydaną przez 

lekarza. 

 

3. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki  

na okres podany w opinii lekarskiej. 

 

4.W przypadku zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona”. 

 

         

 

 

 

        § 14a 
 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 
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2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

        § 15 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

1) półrocze pierwsze trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia tygodnia, 

po którym rozpoczynają się ferie zimowe, nie później jednak niż do końca stycznia, półrocze 

drugie rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po zakończeniu pierwszego półrocza i trwa do 

dnia kończącego rok szkolny. 
2) klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 

zakończeniem pierwszego półrocza, a klasyfikację roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni 

zajęć przed wakacjami. 

3) dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego wydaje zarządzenie dotyczące 

realizacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania uwzględniające m.in. termin zakończenia 

pierwszego półrocza. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w §16 ust. 2 i 3 oraz § 18a. 

1) uczeń który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał oceny niedostateczne  

z poszczególnych przedmiotów, zobowiązany jest do 15 marca wykazania się znajomością 

realizowanego w pierwszym półroczu materiału edukacyjnego w formie ustalonej przez 

nauczyciela. 

2) niewykazanie się przez ucznia znajomością materiału z pierwszego półrocza będzie miało 

wpływ na ocenę końcoworoczną lub końcową. 

 

3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §16 ust. 2 i §18a. 

 

4. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy na zebraniu rodziców przekazuje rodzicom /prawnym opiekunom/ 

pisemną informację o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych, nagannych ocenach 

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Wszystkie 

pozostałe śródroczne i roczne oceny proponowane nauczyciele przedmiotu podają do 

wiadomości uczniów na 14 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej. Oceny proponowane mogą ulec zmianie. 

 1) na poprawę uczeń ma 4 dni robocze od dnia zakończenia składania podań 

 

5. Potwierdzenie odbioru przez rodziców (prawnych opiekunów informacji  

o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
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i zachowania musi znajdować się u wychowawcy klasy na odpowiednio przygotowanej 

karcie. 

 

6. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu informację, o której mowa w ust. 4 

dostarcza się rodzicom na odpowiednio przygotowanych drukach np. listem poleconym. 

 

7. Przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych może zostać obniżona na skutek braku 

postępów ucznia w nauce wyrażonych niższymi niż przewidywana ocena, ocenami bieżącymi; 

 

8. W ciągu trzech dni od przekazania uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ 

informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu  

z wnioskiem o umożliwienie podwyższenia oceny o jeden stopień. Ustala się następujący tryb 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

1) uczeń zagrożony oceną niedostateczną ma obowiązek wystąpić z podaniem do nauczyciela  

o umożliwienie podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w ciągu 

trzech dni od poinformowania rodziców.  

2) uczeń niezagrożony oceną niedostateczną ma prawo wystąpić do nauczyciela z podaniem  

o umożliwienie podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień 

jeśli w trakcie roku szkolnego spełnił następujące warunki. 

a) napisał wszystkie wymagane przez nauczyciela sprawdziany i wykorzystał możliwość 

poprawy napisanych sprawdzianów, 

b) posiada systematycznie prowadzony od początku roku szkolnego zeszyt przedmiotowy  

i zeszyt ćwiczeń, jeśli jest wymagany na danym przedmiocie, 

c) nieobecności usprawiedliwione na zajęciach z danego przedmiotu nie przekraczają 30%, 

3) podanie, które powinno zawierać informację, o jaką ocenę ubiega się uczeń, uzasadnienie, 

podpis ucznia i rodziców /prawnych opiekunów/ należy złożyć w dwóch egzemplarzach do 

nauczyciela przedmiotu lub do sekretariatu szkoły w przypadku nieobecności nauczyciela. 

4) nauczyciel przekazuję pisemnie uczniowi zakres, formę i termin poprawy oceny. 

5) w przypadku uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, nauczyciel przekazuje 

szczegółowe zagadnienia niezbędne do podwyższenia oceny. 

6) ocena z przeprowadzonej poprawy nie może mieć w pływu na obniżenie proponowanej 

oceny rocznej. 

7) uczeń z wyższą roczną oceną proponowaną niż ocena niedostateczna może przystąpić do 

jej poprawy jeden raz. 

8) uczeń zagrożony oceną niedostateczną może poprawiać etapami w formie pisemnej  

i ustnej. 

9) nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia w ustalonym przez nauczyciela terminie skutkuje 

utrzymaniem proponowanej oceny rocznej. 

10) uczeń otrzymuje ocenę, o którą się ubiega, w przypadku, gdy otrzymał, co najmniej 90% 

możliwych do uzyskania punktów z pisemnego sprawdzianu obejmującego swoim zakresem 

treści programowe z danego roku szkolnego, zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą się 

ubiega. 

11) w przypadku, gdy uczeń chce podwyższyć ocenę roczną, a jego oceny cząstkowe, ocena 

śródroczna były niższe niż ocena, którą chce uzyskać, nauczyciel opracowuje sprawdzian 

całoroczny, zgodnie z wymaganiami z danego przedmiotu, 

12) uchylony 

 

9. uchylony  
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10. Przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna jest podwyższona, gdy uczeń najpóźniej  

na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wykaże się 

opanowaniem wiadomości i umiejętności, wskazanych przez nauczyciela.  

 

11. Oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna nie są średnimi arytmetycznymi ocen 

bieżących, ale sumą osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym określoną przyrostem wiedzy  

i umiejętności. 

 

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna są wystawiane na podstawie, co najmniej trzech 

ocen bieżących w danym półroczu. 

 

13. Wpływ poszczególnych źródeł ocen na ocenę śródroczną lub roczną ustalają nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

14. Ustalona przez nauczyciela roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 21.  

 

         § 16 
 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych dzielą się na: 
1) oceny bieżące, 

2) oceny klasyfikacyjne śródroczne, 

3) oceny klasyfikacyjne roczne. 

 

2. Poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, ustala się według 

następującej skali: 

 

Stopień 

 

skrót literowy 

 

Odpowiednik 

cyfrowy 

 Celujący 

 

cel 

 

6 

 Bardzo dobry 

 

bdb 

 

5 

 Dobry 

 

db 

 

4 

 Dostateczny 

 

dst 

 

3 

 Dopuszczający 

 

dop 

 

2 

 Niedostateczny 

 

ndst 

 

1 

  

3. Do ocen bieżących i proponowanych śródrocznych dopuszcza się dodanie znaków „+” i „–

” Dodanie do oceny znaku „+” oznacza zwiększenie odpowiednika cyfrowego o 0,5. Dodanie 

do oceny znaku „– ”oznacza zmniejszenie odpowiednika cyfrowego o 0,25. 

1) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2-6.  

2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1 

 

4. Dopuszcza się stosowanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym jednolitych 

symboli: 

np.- nieprzygotowanie, 

nb – nieobecność, 

zw – zwolnienie, 

sp – spóźnienie 
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5. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 

 

6. Ocena roczna może ulec zmianie tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu, 

o których mowa w §21 i §22. 

 

7. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/. 

 

8. Na pisemny wniosek rodzica /prawnego opiekuna/ nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją. 
 

9. uchylony 

 

10. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) Stopień celujący – uczeń jest szczególnie zainteresowany przedmiotem, posiada wiedzę  

i umiejętności wynikające z podstawy programowej, sprawnie operuje faktami i pojęciami. 

Wiadomości zdobyte z różnych źródeł umie interpretować, uzasadniać i prezentować. Potrafi 

rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, nieprezentowanych na 

lekcjach. Umie zastosować swoje wiadomości w nowych sytuacjach. Jest liderem pracy  

w grupie. Startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i zajmuje punktowane miejsca. 

2) Stopień bardzo dobry – uczeń prezentuje pełny zakres wiedzy i umiejętności, które nabył 

na lekcji i sprawnie je interpretuje i uzasadnia. Samodzielnie rozwiązuje problemy zadane 

przez nauczyciela. Szybko przyswaja wiedzę i potrafi ją zastosować podczas rozwiązywania 

zadań w nowych sytuacjach. Poprawnie stosuje terminologię przedmiotową. Koordynuje pracę 

w grupie, zajmuje trafne stanowisko podczas rozwiązywania problemów. 

3) Stopień dobry – uczeń posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na 

zrozumienie większości treści programowych, poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu. Zna dobrze fakty i pojęcia. Stosuje 

zdobyta wiedzę w sytuacjach typowych. Stara się stosować terminologie przedmiotu. Dobrze 

pracuje w grupie. 
4) Stopień dostateczny – uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności użyteczne 

w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. Ma 

trudności ze stosowaniem właściwej terminologii, ale potrafi się jej nauczyć. Pracuje w grupie  

i umie wykorzystać spostrzeżenia i rady rówieśników. 

5) Stopień dopuszczający – uczeń posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu 

świadome korzystanie z lekcji. Pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad 

oraz potrafi rozwiązać proste, typowe zadania. Pracuje w grupie bez zaangażowania, jednak 

stara się zrozumieć dany temat i korzysta ze spostrzeżeń rówieśników. Jego braki są znaczne, 

rokuje nadzieje na nadrobienie ich w przyszłości. 

 

6) Stopień niedostateczny – uczeń w sposób rażący nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie 

wiedzy. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela. Nie jest 

zaangażowany w pracy grupowej. Wyraża niechęć i brak zainteresowania przedmiotem. 

 

        §17 
1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane za pomocą: 

1) sprawdzianów 

2) kartkówek 

3) odpowiedzi ustnych, 

4) prac samodzielnych ucznia na lekcji, 
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5) prac dodatkowych np. referat, album, plakat, karty pracy, 

6) międzyprzedmiotowych  testów kompetencji 

7) wypracowań 

2. Osiągnięcia uczniów należy odnotować w dzienniku elektronicznym. 

 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.1 pkt.1 winien być zapowiedziany przez nauczyciela 

uczącego z tygodniowym wyprzedzeniem (wpisany do dziennika) i poprzedzony lekcją 

powtórzeniową. 

 

4. Łączna liczba sprawdzianów i międzyprzedmiotowych testów kompetencji w tygodniu nie 

może przekroczyć 3. 

 

5. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian lub międzyprzedmiotowy test kompetencji. 

 

6. Nauczyciel na prośbę uczniów może przełożyć zapowiedziany sprawdzian. Przełożony 

sprawdzian nie wpływa na liczby podane w ust. 4 i 5. 

 

7. Sprawdzian musi być oceniony i omówiony w ciągu dwóch tygodni. 

 

8. W przypadku oceniania sprawdzianów, z wyjątkiem pisemnych prac stylistycznych z języka 

 polskiego, ustala się skalę ocen w zależności od % uzyskanych punktów: 

0 – 30 % punktów – stopień niedostateczny, 

31 – 50 % punktów – stopień dopuszczający, 

51 – 75 % punktów – stopień dostateczny, 

76 – 90 % punktów – stopień dobry, 

91 – 97 % punktów – stopień bardzo dobry, 

98 – 100 % punktów – stopień celujący 

 

9. Uzyskane ze sprawdzianu oceny muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym czerwonym 

kolorem. 

 

10. Następny sprawdzian z danego przedmiotu może odbyć się po oddaniu poprzedniego. 

 

11. Oceny niedostateczne uzyskane ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić jeden raz  

w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie.  

 

12. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu, wyższą od niedostatecznej, jeden raz | 

w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu.  

 

13. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia ocenionej pracy uczniowi w dniu wstawienia 

oceny do dziennika elektrycznego. 

 

14. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel przedstawia rodzicom (prawnym 

opiekunom) sprawdziany, kartkówki, testy do wglądu w dniu otwartym. Sprawdziany 

przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do dnia zakończenia rocznych zajęć 

edukacyjnych.  

1) nie udostępnia się pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, 

kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich 

przechowywania, a więc w szkole.  W praktyce prace udostępnia się w klasie w obecności 

nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działanie- w czasie spotkań z rodzicami, dni 

otwartych. 
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15. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym ma prawo do pisania 

sprawdzianu w terminie dodatkowym, uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli w wyznaczonym 

przez nauczyciela terminie uczeń nie zgłosi się, nauczyciel ma prawo na pierwszej lekcji,  

na której uczeń będzie obecny sprawdzić jego wiadomości z zakresu sprawdzianu. 

 

15a. Uczeń, który był nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie i była to nieobecność 

jednodniowa lub dwudniowa, zalicza materiał, z którego przeprowadzony był sprawdzian  

na pierwszej lekcji z danego przedmiotu, na której jest obecny. 

 

16. uchylony 
 
17. Wyniki międzyprzedmiotowych testów kompetencji w postaci liczby uzyskanych punktów 

odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w przeznaczonej do tego rubryce. 

 

18. Punkty uzyskane z międzyprzedmiotowych testów kompetencji mogą zostać przeliczone  

na oceny i wstawione w rubrykach dotyczących osiągnięć uczniów z danego przedmiotu. 
 

19. Nauczyciel ma prawo do pisemnego sprawdzenia przygotowania uczniów do bieżącej lekcji 

tzw. kartkówki (kartkówka - krótkie 10-20 minutowe sprawdzenie osiągnięć uczniów 

maksymalnie z trzech ostatnich lekcji ) 

 

20. Oceny z kartkówek odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny te są wpisane 

kolorem zielonym 

 

21. Nauczyciel ocenia pracę w grupach według kryteriów: 
1) organizacja pracy (sprawiedliwy podział obowiązków, przygotowanie warsztatu pracy, 

2) podejmowanie decyzji, (prawo głosu dla każdego członka zespołu, umiejętności 

dochodzenia do wspólnych rozwiązań), 

3) stosunek do innych członków zespołu (wzajemny szacunek, nawet wtedy, gdy występują 

różnice poglądów), 

4) zaangażowanie i umiejętności współpracy, 

5) efekt końcowy pracy zespołowej. 

 

22.uchylony 

 

23. Uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji 

projektu edukacyjnego określa Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego Gimnazjum nr 2 

im. K. K. Baczyńskiego. 

 

§ 18 uchylony 

        § 18 a 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w tym samym stopniu  

i w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
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7) okazywanie szacunku innym osobom.  

 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 

3.Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz  

o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

4. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 200 punktów. W trakcie trwania półrocza 

uczeń zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane i przekładane  

na ocenę zachowania przez wychowawcę klasy. 

 

5. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie 

pierwszego półrocza 

 

6. Roczną ocenę zachowania ustala się sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim 

półroczu, a następnie dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożony na ocenę 

zachowania, która znajdzie się na świadectwie szkolnym ucznia. 

 

7. Zarówno punkty dodatnie, jak i ujemne są wpisywane przez wszystkich nauczycieli 

uczących w szkole/należących do rady pedagogicznej w obecności, których miało miejsce 

zachowanie ucznia do wyznaczonych rubryk w dzienniku elektronicznym. 

 

8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wpisania punktów z zachowania na bieżąco. 

 

9. Wychowawca ma prawo wpisać punkty za zachowanie w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

posiadł pod tym względem wiedzę. 

 

10. W szczególnych przypadkach, nieuwzględnionych w punktowych zasadach oceniania 

zachowania, decyzję o ocenie, po jej szczegółowym umotywowaniu na forum rady 

pedagogicznej, podejmuje wychowawca. 

11. Osobami upoważnionymi do przyznawania punktów i umieszczania ich w dzienniku 

elektronicznym są: 

1) dyrekcja, 

2) wychowawca, 

3) nauczyciele, 

4) opiekun samorządu uczniowskiego, 

5) organizatorzy konkursów, zawodów i imprez będący pracownikami szkoły, 

6) opiekunowie kół i organizacji, 

7) pedagog i psycholog szkolny. 

 

12. Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny. 

 

13 Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca  

dodatkowo zasięga opinii wszystkich nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia 

zgodnie ze skalą: 

Wzorowe – 6 pkt. 

Bardzo dobre – 5 pkt. 
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Dobre – 4 pkt. 

Poprawne – 3 pkt. 

Nieodpowiednie – minus 1 pkt. 

Naganne – minus 2 pkt. 

Brak oceny – 0 pkt., kiedy nauczyciel nie posiada opinii o uczniu odnośnie zachowania. 

Wszystkie punkty wychowawca sumuje i dzieli przez liczbę osób biorących udział  

w zdobywaniu opinii o uczniu. 

 

14. Skala ocen zachowania w przełożeniu na uzyskane przez ucznia punkty w półroczu: 
 

 

Suma zgromadzonych punktów Ocena zachowania 

≥ 351 Wzorowa 

350 – 281 Bardzo dobra 

280 – 200 Dobra 

199 – 100 Poprawna 

99 – 1 Nieodpowiednia 

0 ≤ punkty ujemne Naganna 

 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

16. W ciągu trzech dni po wystawieniu oceny przewidywanej, rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania uczeń ma prawo zgłosić się do wychowawcy klasy w celu ustalenia warunków 

podwyższenia tej oceny zgodnie z Punktowym Systemem Zachowania  

z zastrzeżeniem ust. 20. 

 

17. Przewidywana, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może zostać podwyższona  

o jeden stopień. 

18. Ocena przewidywana może zostać obniżona w przypadku zaistnienia czynów i wykroczeń 

wymienionych w ust. 20. O obniżeniu oceny wychowawca powiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów). 

 

19. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić uchybienia/zastrzeżenia  

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

 

20.Uczeń, który w ciągu semestru otrzyma punkty ujemne za: 

- picie alkoholu, 

- palenie papierosów/ e-papierosów, 

- uderzenie lub pobicie nauczyciela, 

- kradzież, 

- fałszowanie dokumentów, 

- konflikt z prawem, 

otrzymuje ocenę naganną z zachowania, a punkty redukują się do 0. 
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21.uchylony 

 

22. Uczeń ma obowiązek dostarczenia wychowawcy lub dyrekcji szkoły niezbędnych 

dokumentów potwierdzających jego udział w akcji charytatywnej, imprezie edukacyjno–

kulturalnej na rzecz innych, projekcie o charakterze edukacyjnym i innych działaniach 

edukacyjno – kulturowych na rzecz innych organizowanych poza szkołą, w których 

uczestniczył i reprezentował swoim udziałem Gimnazjum nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w 

Grodzisku Mazowieckim, do 7 dni od wydarzenia. 

 

23. Obowiązkiem ucznia jest pełne zaangażowanie się w kontrolę ilości i jakości zdobywanych 

punktów, aby na koniec półrocza mógł otrzymać jak najwyższą ocenę klasyfikacyjną 

zachowania odpowiadającą zamierzeniom i jego zachowaniu. 
 

24  Ocenę wzorową zachowania może otrzymać uczeń, który posiada: 

1) powyżej 350 punktów dodatnich, 

2) do 20 punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

  

25.  Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który posiada: 

1) powyżej 281 punktów dodatnich, 

2) do 40 punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

 

26.  Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który posiada: 

1) powyżej 200 punktów dodatnich, 

2) do 75 punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

 

27.  Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który posiada: 

1)  powyżej100 punktów dodatnich, 

2)  do 99  punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

 

 

28.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który posiada: 

1)  powyżej 99 pnktów ujemnych, bez względu na posadana ilość punktów dodatnich. 

 

29.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1)  nie zrealizował projektu edukacyjnego w wyznaczonym czasie, czyli do ukończenia 

pierwszego półrocza trzeciej klasy. 

2)  suma punktów dodatnich i ujemnych jest mniejsza od 1. 

 

30. uchylony 

 

31. Wychowawca klasy we współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym ustala z 

uczniem dodatkowe sposoby poprawy zachowania, np. spisanie kontraktu, założenie zeszytu 

obserwacji. 

 

32. Jedna godzina nieusprawiedliwiona odpowiada 5 punktom ujemnym. Wychowawca pod 

koniec każdego semestru sumuje godziny nieusprawiedliwione każdego z uczniów, a następnie 

zamieniając je na punkty wpisuje wynik w wyznaczonych rubrykach w dzienniku 

elektronicznym. 
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33. Jedno spóźnienie odpowiada 2 punktom ujemnym. Wychowawca pod koniec każdego 

semestru sumuje spóźnienia każdego z uczniów, a następnie zamieniając je na punkty wpisuje 

wynik w wyznaczonych rubrykach w dzienniku elektronicznym. 
 

 PUNKTACJA UJEMNA 

 

1. STOSUNEK DO NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Niewłaściwe zachowanie na lekcji (np. .przeszkadzanie w prowadzeniu 

lekcji,, obrażanie, wyśmiewanie, ignorowanie próśb nauczyciela itp. ) 

 

–10 pkt. 

 

każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

2. Niewłaściwe zachowanie na przerwach (np. komunikowanie się w sposób 

arogancki zz nauczycielem dyżurującym, pracownikami administracji, 

odmawianie wykonania polecenia itp.). 

 

–10 pkt. 
każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

II.STOSUNEK DO KOLEGÓW 

1. Niewłaściwe zachowanie na lekcji i przerwach (np. rozpraszanie uwagi 

innych, przeszkadzanie innym w nauce, zabieranie przedmiotów innym,  

przepychanki słowne: ubliżanie, złośliwości, wulgaryzmy itp.). 

 

-5 pkt. 

 

każdorazowo 

 

Każdy 

nauczyciel 

2. Zachowania agresywne (np. uderzenie, kopnięcie, podżeganie do bójek itp.). -20 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

III.POSTAWA UCZNIA 

1. Na lekcji (np. leżenie na ławce, siadanie tyłem do nauczyciela, zabawy 

przyborami, jedzenie, picie, żucie gumy, odrabianie innych przedmiotów itp.). 
-5 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

2. Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń medialnych, 

korzystanie ze słuchawek. 
-20 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

3. Stosunek do dokumentacji szkolnej (np. rysowanie po sprawdzianach, 

kartkówkach, zeszytach przedmiotowych, książkach, zeszytach ćwiczeń itp.). 
- 10 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

4. Nieodpowiedzialna postawa ucznia: nieuzasadniona rezygnacja z udziału w  

rozgrywkach sportowych itp. 
- 5 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel  

5. Kłamstwo w stosunku do nauczyciela, pedagoga, psychologa i pracowników 

szkoły. 
-25 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

IV.KULTURA OSOBISTA 

1. Strój szkolny musi spełniać wszystkie następujące warunki: 

1. Być czysty, schludny, estetyczny. 

18. Nie przedstawiać niestosownych ilustracji i napisów, nie propagować 

treści zabronionych prawem    

 i niezgodnych z powszechnie przyjętymi wartościami. 

19. Brak nakrycia głowy. 

20. Tarcza przypięta na ramieniu bądź na piersi ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

-10 pkt. 

 

 

 

 

Raz w ciągu 

dnia. 

 

 

 

 

Każdy 

nauczyciel 
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21. Dziewczęta: bluzki z rękawami zakrywającymi ramiona, bez 

odsłoniętego dekoltu, brzucha i pleców, spodnie, spodenki nie krótsze 

niż przed kolano, spódnice nie krótsze niż przed kolano. 

22. Chłopcy: bluzki z rękawami zakrywającymi ramiona, spodnie, spodenki 

nie krótsze niż przed kolano. 

23. Obuwie na zmianę na jasnej podeszwie 

Ubiór nie spełniający kryteriów stroju szkolnego: 

(za brak 

choćby 

jednego z 

wymienionych 

elementów) 

1. Strój galowy musi spełniać następujące warunki: 

Dziewczęta: biała bluzka zakrywająca ramiona, dekolt, brzuch i plecy; ciemne 

eleganckie spodnie lub spódnica nie krótsze niż przed kolano, buty płaskie,  

na niewysokim obcasie lub koturnie (+/– 5 cm). 

Chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur, półbuty. 

Tarcza przypięta do wierzchniej części ubrania na ramieniu bądź piersi ucznia. 

 

Ubiór nie spełniający kryteriów stroju galowego: 

(za brak 

choćby 

jednego z 

wymie 

nionych ele- 

mentów) 

 

 

-10 pkt. 

 

 

Raz w ciągu 

dnia. 

 

Każdy 

nauczyciel 

3. Wygląd (makijaż, malowanie paznokci w kolorach innych niż bezbarwne z 

delikatnym połyskiem). 
- 5 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

4. Farbowanie włosów, posiadanie niestosownej fryzury. -10 pkt. 

Raz w ciągu 

dnia              i 

miesiąc     na 

zmianę. 

Każdy 

nauczyciel 

5. Zachowanie na lekcjach i przerwach  (np. zakładanie nóg na krzesła/ławki, 

siadanie na parapetach, przyklejanie gum, zaśmiecanie korytarza lub sali 

lekcyjnej itp.). 

 

-5 pkt. 

 

każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

6. Zachowanie podczas wycieczek (np. odłączanie się od grupy, niestosowanie 

się do szkolnego regulaminu wycieczek). 

 

-20 pkt. 

 

każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

V.OBOWIĄZKOWOŚĆ 

1. Samowolne opuszczanie lekcji. -20 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

 2. Samowolne wyjście na halę sportową - 10 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

3. Samowolne opuszczanie terenu szkoły. -30 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

4. Nie zmienianie obuwia szkolnego. -10 pkt. Raz dziennie 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawc
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a 

5. Brak tarczy szkolnej. 

 
- 5 pkt. raz dziennie 

Każdy  

nauczyciel 

6. Nieterminowe dostarczanie wymaganych dokumentów szkolnych  - 5 pkt.  każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel  

7. Nieterminowy zwrot książek do biblioteki - 5 pkt.  każdorazowo bibliotekarz 

VI. STOSUNEK DO MIENIA SZKOLNEGO 

1. Posługiwanie się urządzeniami szkolnymi                      

  i wyposażeniem szkolnym niezgodnie z zasadami BHP. 
-10 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

2. Dewastacja (np. gazetek, zalewanie łazienek wodą, smarowanie klamek 

różnymi substancjami, zapychanie zamków w drzwiach itp.). 
-20 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

3. Niszczenie mienia. 
 

-30 pkt. 

 

każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 

VII.ZACHOWANIA ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU WŁASNEMU 

ORAZ INNYCH OSÓB 

1. Kradzież. -100 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

2. Bójka uczniowska lub uderzenie z uszkodzeniem ciała. -100 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

3. Bójki uczniowskie (uszkodzenie ciała). -100 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

4. Stalking. -150 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

5. Mobbing. -150 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

6. Wyłudzanie. -100 pkt. każdorazowo 
Każdy 

nauczyciel 

10. Posiadanie alkoholu, papierosów/e-papierosów, substancji psychoaktywnych 

i niebezpiecznych przedmiotów itp. 
-50 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczyciel 
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PUNKTACJA DODATNIA 

 

I.STOSUNEK DO KOLEGÓW 

1. Pomoc koleżeńska – krótkoterminowa, jednorazowa. 10 pkt. każdorazowo 
Wychowa

wca 

2. Pomoc koleżeńska – długoterminowa, stała. 30 pkt. każdorazowo 
Wychowa

wca 

3. Opieka nad uczniami potrzebującymi wsparcia (np. nowy uczeń, 

cudzoziemiec, uczeń z orzeczeniem). 
20 pkt. raz na semestr 

wychowa

wca 

II.POSTAWA UCZNIA 

1. Wzorowa frekwencja – 0 godz. opuszczonych. 30 pkt. raz na semestr 
wychowa

wca 

2. Wzorowa frekwencja – 1-15 godz. opuszczonych usprawiedliwionych. 15 pkt. raz na semestr 
wychowa

wca 

3. Inicjatywa własna na rzecz wyposażenia pracowni. 5 pkt. każdorazowo 

każdy 

nauczycie

l 

4. Zachowanie godne naśladowania  10 pkt. każdorazowo 

każdy 

nauczycie

l 

5. Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu lekcji godziny wychowawczej. 15 pkt. każdorazowo 
wychowa

wca  

6. Odpowiedzialna postawa w rozgrywkach sportowych 5 pkt. każdorazowo 
nauczycie

l wf  

7. Pomoc nauczycielowi w sprawach porządkowych 5 pkt. każdorazowo 

Każdy 

nauczycie

l 

8. Pomoc w bibliotece 5 pkt. każdorazowo 
Bibliotek

arz  

III.KULTURA OSOBISTA 

1. Wzorowa postawa w czasie wycieczki – bezinteresowna pomoc 

nauczycielowi lub innym uczestnikom. 
20 pkt. jednorazowo 

Wychowa

wca 

Każdy 

nauczycie

l 

2. Reagowanie na przejaw zła i nietolerancji. 20 pkt. każdorazowo 
Wychowa

wca 
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3. Najwyższe czytelnictwo w klasie. 10 pkt. raz na semestr 
Bibliotek

arz 

4. Punkty do dyspozycji Rady Pedagogicznej  na wniosek wychowawcy. 10 pkt. Raz na semestr 
Wychowa

wca 

IV.OBOWIĄZKOWOŚĆ 

1. Premia za całkowity brak punktacji ujemnej. 40 pkt. raz na semestr 
Wychowa

wca 

2. Brak spóźnień. 20 pkt. raz na semestr 
Wychowa

wca 

3. Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań (frekwencja wyższa 

niż 75%). 
20 pkt. raz na semestr 

Każdy 

nauczycie

l 

4. Systematyczny udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu 

gimnazjalnego (frekwencja wyższa niż 75%). 
10 pkt. raz na semestr 

Każdy 

nauczycie

l 

5. Systematyczny udział w zajęciach wyrównawczych (frekwencja wyższa niż 

75%). 
10 pkt. raz na semestr 

Każdy 

nauczycie

l 

6. Systematyczny udział w zajęciach na basenie (frekwencja wyższa niż 75%). 20 pkt. raz na semestr 
nauczycie

l wf 

7. Systematyczne korzystanie z innych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  (frekwencja wyższa niż 75%). 
10 pkt. raz na semestr 

pedagog, 

psycholo

g 

8. Terminowy zwrot książek do biblioteki 5 pkt. raz na semestr 
biblioteka

rz  

9. Sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego – dbałość o porządek i wystrój 

klasy 
10 pkt. raz na semestr 

wychowa

wca  

V.ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY 

1. Zaproponowanie inicjatywy na poziomie klasy oraz zaangażowanie się w jej 

realizację. 
10 pkt. każdorazowo 

wychowa

wca 

2. Zaproponowanie inicjatywy na poziomie szkoły oraz zaangażowanie się w jej 

realizację. 
20 pkt. każdorazowo 

wychowa

wca 

3. Aktywny udział w poczcie sztandarowym w czasie wolnym poza szkołą. 20 pkt. każdorazowo 
wychowa

wca 

4. Wolontariat jednodniowy 10 pkt. raz na semestr 
wychowa

wca 
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5. Wolontariat  trwający do dwóch tygodni. 20 pkt. raz na semestr 
wychowa

wca 

6. Wolontariat stały powyżej dwóch tygodni. 40 pkt. raz na semestr 
wychowa

wca 

7. Aktywny udział w sekcji dekoracyjnej. 10 pkt. raz na semestr 
opiekun 

sekcji 

8. Aktywny udział w sekcji fotograficznej. 10 pkt. raz na semestr 
opiekun 

sekcji 

9. Aktywny udział w chórze. 10 pkt. raz na semestr 
opiekun 

chóru 

10. Przygotowywanie informacji z życia szkoły na stronę internetową. 5 pkt. każdorazowo 

opiekun 

samorząd

u 

11. Praca na rzecz klasy (gazetki szkolne, organizowanie imprez klasowych, 

zajęć integrujących klasę, umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

wywiązywanie się z funkcji powierzonej w klasie). 

10 pkt. każdorazowo 

każdy 

nauczycie

l 

12. Praca na rzecz szkoły ( aktywny udział w organizacjach imprez, 

uroczystości, akcjach szkolnych, wywiązywanie się z funkcji powierzonej w 

szkole). 

20 pkt. każdorazowo 

każdy 

nauczycie

l 

13. Wzorowe zaangażowanie w wykonanie nadobowiązkowego projektu 

edukacyjnego ocenione przez nauczyciela prowadzącego (terminowość, 

niekonwencjonalne/nowatorskie rozwiązanie zadania  i estetyczne wykonanie). 

30 pkt. raz na semestr 

każdy 

nauczycie

l 

14. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych  5 pkt. każdorazowo 

każdy 

nauczycie

l 

15.Pochwała wychowawcy na koniec semestru 10 pkt raz na semestr 
wychowa

wca 

16. Obsługa radiowęzła 10 pkt. raz na semestr  

Opiekun 

radiowęzł

a  

17. Przygotowywanie informacji do radiowęzła. 5 pkt. każdorazowo 

Opiekun 

radiowęzł

a 
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§ 19 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

1a) Wychowawca ucznia, któremu grozi nieklasyfikowanie z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów obowiązany jest w formie pisemnej powiadomić o tym ucznia i jego rodziców 

/prawnych opiekunów/ najpóźniej na 30 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Rodzic 

/prawny opiekun/ potwierdza otrzymaną informację na kopii pisma. 

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

3. uchylony 

 

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

prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

 5.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1)  realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,  

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala  

się oceny zachowania. 

 

8 Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z zastrzeżeniem ust. 9. 

 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

10. O ustalonym terminie egzaminu klasyfikacyjnego powiadamia się ucznia i jego rodzica 

/opiekuna prawnego/. 

11. W szczególnych wypadkach np. długotrwała choroba dopuszcza się możliwości ustalenia 

terminu egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
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12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja, 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 

klasy. 

 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

 

16. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne i formę egzaminu ustala egzaminator, uwzględniając 

specyfikę przedmiotu. 

 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) ocenę klasyfikacyjną; 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

25. Uczeń nieklasyfikowany po pierwszym półroczu kontynuuje naukę w drugim semestrze, ale 

w porozumieniu z nauczycielem zobowiązany jest wykazać się znajomością realizowanego 

materiału edukacyjnego w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego dany 

przedmiot. Niewykazanie się ucznia wiedzą i umiejętnościami  

z zakresu pierwszego półrocza będzie miało wpływ na jego klasyfikację i ocenę końcoworoczną  

lub końcowa. 
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§ 20 
 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust 2 i § 21. 

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21. 

 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem § 21. 

§ 21  
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

1a) uchylony 

 

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: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

3. O terminie sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zostaje poinformowany uczeń i jego 

rodzice /prawni opiekunowie/ 

 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu o tej samej lub pokrewnej 

specjalności, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 
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b) wychowawca klasy, 

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

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b, 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. 

 

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

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

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

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

§22 ust.1. 

 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  

w ust. 2 pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 22 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

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

z informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

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

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje        

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu 

przedmiotowego. 

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, 

nie później niż do końca września. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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§ 23 
 

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

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne. z zastrzeżeniem §23 ust.9 oraz § 18a ust 21. 

 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę 

samą klasę. 

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

edukacyjnych  średnią ocen minimum 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oraz z  ocenę wzorową z 

zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

 

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

i finalista olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

5. Uczeń kończy gimnazjum 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych uzyskał oceny pozytywne. 

2) przystąpił do egzaminu ,o którym mowa w art.24 ust. 1. 

 

6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 i więcej  oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

 

7. Uczeń kończący gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje nagrodę, a jego rodzice ( prawni 

opiekunowie ) list gratulacyjny. 

§ 24 uchylony 

 

§ 24 a 

 

1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny. 

2. Procedury organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego są co roku do końca sierpnia 

podawane do wiadomości przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

3. Organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego określają procedury  umieszczane na stronie 

internetowej szkoły. 
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Rozdział IV 

Organy gimnazjum i ich kompetencje 

§.25 

1. Organami gimnazjum są 

1) dyrektor 

2) rada pedagogiczna 

3) samorząd uczniowski 

4) rada rodziców 

 

 § 26 

 

1. Do uprawnień i zadań dyrektora należy: 

1) kierowanie działalnością szkoły, a w szczególności kierowanie bieżąca działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

2) powoływanie i odwoływanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego szkołę, zastępcy dyrektora; 

3) zatrudnienie i zwalnianie pracowników szkoły, 

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, i przewodniczenie radzie pedagogicznej, 

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji, 

6) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa pod warunkiem 

zawiadomienia o powyższym Kuratora Oświaty i organu prowadzącego, 

7)prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  

w obwodzie gimnazjum i sprawowanie kontroli jego realizacji oraz podejmowanie decyzji  

o sprawie przyjmowania uczniów, 

8) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń, innych organizacji, w 

szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

9)dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie,  

10) przyznawanie nagród i wymierzenie kar porządkowych pracownikom gimnazjum, 

11)występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli  

i innych pracowników gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji 

związkowych, 

12)rozstrzyganie spraw spornych między nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, 

uczniami i nauczycielami oraz rodzicami i nauczycielami. W przypadku rozwiązywania 

konfliktów dyrektor może powoływać sądy koleżeńskie pracownicze i uczniowskie. Od podjętych 

decyzji strony konfliktu mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, 

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

14) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

15) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, którego prawa zostały naruszone, 



Strona 29 
Statut Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim 

 

16) ustalanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia 

w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

16a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne; 

16b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

17) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym; 

18) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania 

tych podręczników lub materiałów; 

19) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

20)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem szkolnym. 

3. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej 

podstawie przepisy wykonawcze. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku 

nieobecności dyrektora i wicedyrektora zastępuje ich inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony 

przez organ prowadzący. 

 

§ 27 

1. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum; 

2) uchylony 

3) uchylony 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) uchylony 

7) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów, w tym przeniesienia 

ucznia do klasy równoległej i skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum; 

8) uchylony 

9) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy gimnazjum , w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
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2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, 

3) projekt planu finansowego. 

4) opiniowanie zestawu programów nauczania na dany rok szkolny; 

5) opiniowanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołanie z tych 

stanowisk 

6) opiniowanie propozycji zespołów nauczycielskich dotyczących wyboru jednego podręcznika 

lub materiału edukacyjnego 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie i uchwala go po zasięgnięciu 

opinii rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. 

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie  

ze stanowiska, dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej.  

 

§ 28 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu  

są reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, radzie pedagogicznej 

wnioski i opinie w sprawach gimnazjum a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia. 

3. Uczniowie mają prawo do  

1) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

gimnazjum, 

2) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

3) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego  

4) jawnej oraz umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

4. Szczegółowe zasady wybierania i działania organów samorządu oraz zasady rozwiązywania 

sporów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

 

 

 § 29 
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1. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową gimnazjum 

poprzez: 

1) występowanie do dyrektora gimnazjum, Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi spraw oświaty, 

2) inicjowanie i organizowanie pomocy dla gimnazjum w zakresie spraw dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych , 

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł i przeznaczanie ich na 

bieżące potrzeby gimnazjum. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

       a) Programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

       b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

3. Zasady tworzenia rady rodziców oraz zasady rozwiązywania sporów między radą rodziców       i 

innymi organami szkoły  określa Regulamin Rady Rodziców uchwalony przez ogół rodziców 

 § 30 

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

2. W celu stworzenia właściwych warunków współdziałania szkoła zobowiązana jest  

do informowania rodziców o : 

1) zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych, 

2) przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

3) zachowaniu oraz postępach uczniów w nauce oraz udzielaniu informacji i porad w sprawach 

wychowania. 

3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze szkoła organizuje  

co najmniej trzy ogólne spotkania z rodzicami w ciągu roku oraz tzw. „dni otwarte" umożliwiające 

indywidualne kontakty rodziców ucznia z nauczycielami. 

 

§ 31 

1. Organy szkoły obowiązane są informować się wzajemnie o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach dotyczących życia szkoły. Realizacji tego celu służą: 

1) posiedzenia rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, 

2) nauczyciel - opiekun samorządu pełniący rolę łącznika między radą pedagogiczną  

a samorządem uczniowskim, 

3) nauczyciel wybrany do współpracy z radą rodziców, uczestniczący w jej posiedzeniach, 

pełniący rolę łącznika między radą rodziców a radą pedagogiczną 

4) walne zebrania rodziców, 

5) gazetki informacyjne poszczególnych organów szkoły. 
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2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły: 

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

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy  

do dyrektora szkoły, 

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu, 

d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

e)  

2) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest 

Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy  

w zespole. 

 

3) Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,  

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

 

4) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie 

ostateczne.  

 

  

 

  Rozdział V 

 

Organizacja gimnazjum 

§ .32 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i letnich określają 

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§ 33 

1. Szczegółową organizację nauczania ,wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji gimnazjum , opracowany przez dyrektora gimnazjum z uwzględnieniem planu 

nauczania , o którym mowa w przepisach oświatowych w sprawie ramowego planu nauczania. 

 

2. Arkusz organizacji, który dyrektor gimnazjum przedstawia do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu do 30 kwietnia każdego roku zawierać musi: liczbę oddziałów i liczbę uczniów  

w każdym oddziale, liczbę pracowników pedagogicznych i nie będących nauczycielami, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, a także liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych oraz nadobowiązkowych, a także zajęć finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący. 
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3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum 

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

§ 34 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział, w którym liczba uczniów wynika 

z potrzeb środowiska lokalnego i ustalana jest corocznie przez Organ Prowadzący. Uczniowie w 

danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym 

planem nauczania. 

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum. 

3. Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w wybranych dyscyplinach sportowych. 

4. Szczegółowe zasady rekrutacji, oraz zasady tworzenia i funkcjonowania klasy sportowej 

reguluje rozporządzenie MEN i Regulamin Klasy Sportowej Gimnazjum nr 2 im. K. K. 

Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

§ 35 

Podział uczniów na grupy lub tworzenie grup między oddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na 

podstawie odrębnych przepisów. 

§ 36 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

 

3. Przerwy między lekcyjne są 5-10 minutowe a przerwa śniadaniowo- obiadowa trwa15- 20 

minut. 

 

4. W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych ,programów autorskich , 

eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw  

w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum. 

§ 37 

1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza 

przedmioty nadobowiązkowe. 

2. uchylony 

 

3. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki  

i pomocy określane są indywidualnie dla każdego ucznia. 

 



Strona 34 
Statut Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim 

4. Uczniowie, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, mogą korzystać  

z następujących form pomocy:  

1) indywidualna pomoc pedagoga szkolnego i psychologa, 

2) konsultacje udzielane przez nauczycieli, 

3) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, 

4) dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, 

5) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 

5. uchylony 

 

6. uchylony 

 

§ 38 uchylony  

§ 39 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy  

o regionie. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu  

5. Do obowiązków bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, 

3) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury, 

4) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, 

5) gromadzenie zbiorów — zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, 

6) ewidencja, opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, 

7)współpraca z rodzicami, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi  

i stowarzyszeniami. 

 

6. Bibliotekarz sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w bibliotece. Szczegółowe 

działania biblioteki określa regulamin. 

§ 40 
 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych  

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami 

sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.  

 

2 Do obowiązków wszystkich nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy: 

1) zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z obowiązującym w danej pracowni 

regulaminem, opracowanym przez opiekuna pracowni; 

2) systematyczna kontrola przestrzegania przez uczniów regulaminu pracowni; 

3) kontrolowanie wyposażenia, stanu urządzeń technicznych i sprzętu w miejscu  

w którym prowadzi zajęcia, usuwanie dostrzeżonych zagrożeń bądź zgłaszanie ich dyrektorowi 

szkoły; 

4) przerwanie zajęć w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, pracowników lub 

innych osób; 

5) sprawdzanie listy obecności uczniów na każdych zajęciach; 

6) planowe i okolicznościowe zapoznawania uczniów z warunkami i wymogami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, pouczanie o istniejących lub mogących zaistnieć 

niebezpieczeństwach oraz wskazywanie metod i środków zapobiegania im; 

7) kształtowanie u uczniów współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych 

oraz włączanie uczniów do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny  

w szkole i środowisku. 

 

2. Do obowiązków nauczycieli wychowania fizycznego należy ponadto: 

1. przestrzeganie dostarczonych przez ucznia lub jego rodziców zaleceń lekarza w zakresie 

natężenia ćwiczeń fizycznych. W przypadku zaleceń zbyt ogólnych nauczyciel wychowania 

fizycznego ma prawo zwrócić się do rodziców ucznia z wnioskiem o dostarczenie 

sprecyzowanego przez lekarza wykazu ćwiczeń niewskazanych lub zabronionych  

do wykonywania przez danego ucznia, a także zalecanych dla jego dalszego rozwoju; 

2. zgłaszanie wychowawcy klasy lub rodzicom ucznia wszelkich niepokojących objawów 

wpływu wysiłku fizycznego na stan zdrowia ucznia np. niepokojące objawy zmęczenia; 

3. dbanie o należyty stan higieniczny i techniczny urządzeń i terenu ćwiczeń gimnastycznych; 

4. każdorazowa kontrola przed rozpoczęciem zajęć stanu szatni, sali gimnastycznej, boiska, 

przyborów i przyrządów sportowych; 

5. baczne obserwowanie, sumienne nadzorowanie i niepozostawianie uczniów bez opieki 

podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i zawodów sportowych; 

6. zwracanie szczególnej uwagi na stopień przygotowania, wydolność i sprawność fizyczną 

uczniów dobierając dla nich odpowiednie ćwiczenia; 

7. wyłączanie z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna w danym dniu nie 

gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa. 

 

2. Podczas przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele 

dyżurni: 

1. harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowuje komisja powołana przez dyrektora 

szkoły; 

2. harmonogram dyżurów zostaje opracowany po sporządzeniu tygodniowego rozkładu zajęć 

przed rozpoczęciem każdego semestru nauki; 

3. dyżury rozpoczynają się o godzinie 7.45, trwają do zakończenia zajęć i obejmują czas zejścia 

uczniów do szatni po lekcjach; 

4. zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin Dyżurów, będący załącznikiem nr 7 statutu; 
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5. kontrolę prawidłowości realizacji tych postanowień prowadzi dyrektor szkoły i jego 

zastępca; 

6. osoby upoważnione do kontrolowania przedstawiają wyniki tej kontroli co najmniej raz w 

roku szkolnym. 

 

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

warunkiem, ze dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie inny 

pracownik szkoły. 

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( nauczyciel nieobecny) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką 

grupą. 

 

5. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu opieki. 

 

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły. 

 

7. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, zajęcia nadobowiązkowe albo jest zwolniony  

z wychowania fizycznego i zajęcia te odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie, za pisemną 

zgodą rodziców później rozpoczyna lub wcześniej kończy zajęcia w szkole. W pozostałych 

przypadkach uczeń przebywa pod opieką bibliotekarza w bibliotece szkolnej, bądź pod opieką 

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora lub jego zastępcę. 

 

8. Uczeń może zostać zwolniony z części zajęć lekcyjnych w danym dniu przez 

wychowawcę, nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub dyrektora tylko na pisemną prośbę 

rodziców lub prawnych opiekunów.  

 

9. Podczas zajęć prowadzonych poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę, opiekę  sprawują wyznaczeni opiekunowie zgodnie z Rozporządzeniem MEN w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołac i placówkach publicznych 

oraz zgodnie z funkcjonującym w szkole Regulaminem Wycieczek. 

 

10. W sytuacji zaistniałego nieszczęśliwego wypadku nauczyciel: 

1.   natychmiast udziela lub zapewnia uczniowi pierwszą pomoc i zabezpiecza miejsce wypadku; 

2. powiadamia dyrektora szkoły. 

 

13.W sytuacji złego samopoczucia ucznia, pielęgniarka, wychowawca lub dyrektor powiadamia 

rodziców lub prawnych opiekunów. Zwolnienie ucznia może nastąpić tylko po zgłoszeniu się po 

ucznia rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnionych osób. 

 

 

§ 41 

Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy 

opieki szkoła udziela doraźnej pomocy materialnej zgodnie z § 3 rozdz. VII Regulaminu Rady 

Rodziców. 

§ 42 



Strona 37 
Statut Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust.1 

ustawy a ponadto archiwum, szatnię. 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

  Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum 

§ 43 

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych. technicznych, 

administracyjnych i obsługowych. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników,  

o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

§ 44 

1. Wicedyrektor szkoły jest, z upoważnienia dyrektora, przełożonym służbowym nauczycieli, 

pedagoga szkolnego oraz pozostałych pracowników szkoły. 

2. Do zadań wicedyrektora należy: 

1) współdziałanie z dyrektorem w przygotowaniu dokumentów organizacyjnych szkoły; 

2) sporządzanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych                       

    i dodatkowych,  harmonogramu dyżurów nauczycielskich; 

3) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

nauczycieli; 

4) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad szkołą; 

5) organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych; 

6)  terminowe i prawidłowe rozliczanie przydzielonych zastępstw i godzin ponadwymiarowych; 

7) współpraca z Samorządem Uczniowskim; 

8) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym konkursów, imprez szkolnych 

oraz wycieczek szkolnych; 

9) dbałość o wystrój szkoły. 

3. Wicedyrektor wykonuje polecenia dyrektora gimnazjum nieujęte w zakresie obowiązków,  

a wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i rytmicznej pracy szkoły. 

 

§ 45 
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1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2 . Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego i następnie przedstawia swoje propozycje radzie 

pedagogicznej. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru metod pracy, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w zakresie 

nauczanego przedmiotu; 

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych; 

3) współdecydowania o ocenie zachowania uczniów; 

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów; 

5) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 

4. Do obowiązków nauczycieli należy:  

1) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, dodatkowych, przerw międzylekcyjnych, imprez szkolnych          i 

środowiskowych, wycieczek, wyjazdów organizowanych przez szkołę, zgodnie         z 

art.40 statutu; 

2) przestrzeganie postanowień statutu szkoły, stosowanie się do obowiązujących 

zarządzeń, regulaminów, procedur itp., 

3) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, prawidłowy przebieg procesu 

dydaktycznego i stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć 

edukacyjnych; 

4) konsekwentna realizacja Programu Wychowawczego szkoły, kształtowanie postaw 

patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych, wdrażanie do czynnego uczestnictwa 

w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska , kraju, upowszechnianie demokracji           i 

samorządności jako metody wychowawczej; 

5) przestrzeganie praw dziecka, 

6) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych; 

7) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się                i 

działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej       i 

zespołowej; 

8) systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów zgodnie z przedmiotowymi zasadami  

oceniania i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania; zachowanie bezstronności           

i obiektywizmu w ocenie ucznia; 

9) przestrzeganie procedur i terminów dotyczących zapowiadania sprawdzianów, ich 

sprawdzenia i oddania , pisania sprawdzianów przez uczniów którzy byli nieobecni, 

terminów poprawy ocen;  

10) bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz  śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów; 

12) respektowanie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej o dostosowaniu 

wymagań do indywidualnych możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami      w 

uczeniu się; 
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13) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych  i zbiorowych oraz pomocy                w 

przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych                            i 

poza przedmiotowych;  

14) dbałość o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, wystrój , estetykę i czystość sal      i 

pracowni, korytarzy szkolnych, egzekwowanie wypełniania przez uczniów dyżurnych 

swoich obowiązków;  

15) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, podnoszenie 

wiedzy merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy; 

16)  aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie 

zewnętrznych form doskonalenia zawodowego; 

17)  aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, 

wychowawczych i zadaniowych; 

18)  rzetelne, terminowe i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 

dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego; 

19) przestrzeganie regulaminu pracy , a w szczególności punktualne rozpoczynanie zajęć, 

rzetelne wypełnianie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Dyżurów; 

20) dbałość o dobrą atmosferę pracy, przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy 

służbowej; 

21) wykonywanie innych czynności, związanych z realizacją statutowych zadań szkoły, 

zleconych przez dyrektora, jego zastępcę lub osoby odpowiedzialne do wykonywania 

określonych zadań np. pedagoga, psychologa, przewodniczących zespołów 

przedmiotowych lub zadaniowych. 

22) opieka nad uczniami realizującymi projekt edukacyjny. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny, oraz ewentualnie cywilnie i karnie, wg kompetencji właściwych organów za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

dydaktycznych; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych, np., szatni uczniów przed wychowaniem fizycznym 

3) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach  międzylekcyjnych; 

4) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego, wynikające          z 

nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia; 

5) uchybienia przeciwko porządkowi pracy; 

6) uchybienia godności zawodu nauczyciela; 

7) niewypełnienie powierzonych mu obowiązków. 

6.  Nauczyciel w  związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty ochroną przewidzianą 

dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym. 

 
§ 46 

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

problemowo-zadaniowe. 

 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

 



Strona 40 
Statut Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim 

 

§ 47 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół zwany klasowym 

zespołem nauczycielskim. 
2 Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. 

3. Do zadań klasowego zespołu nauczycielskiego należy przede wszystkim: 

 1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu 

programów nauczania dla danego oddziału; 

 2) uchylony 

 3) integrowanie treści między przedmiotowych, 

 4) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnych zasad oceniania i szkolnego programu 

 wychowawczego, 

 5) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale; 

 6) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów; 

 7) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego 

 zespołu i pojedynczych uczniów; 

 8) analizowanie wyników egzaminu zewnętrznego; 

 9) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale; 

 10) dokonywanie zmian w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania; 

 11) ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych- dokumentacja szkolna, 

12)  wspieranie nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego; 

13)  ustalanie harmonogramów- imprez, wycieczek,  

     

              § 48 
Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespół przedmiotowy. 
 

1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania  treści  nauczania  przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz badania wyników 

nauczania, 

2) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie go          

w razie potrzeb. 

3) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania uczniów 

oraz badania wyników nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia  zawodowego  oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także               

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych                           i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§ 49 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą". 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
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3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

 

4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wypowiadania do dyrektora szkoły swoich opinii na temat 

pracy wychowawcy. Jeżeli nauczyciel w swoich działaniach nie kieruje się dobrem uczniów, 

troską o ich zdrowie lub uwłacza ich godności osobistej, większość rodziców może wystąpić z 

pisemnym, umotywowanym wnioskiem do rady pedagogicznej o zmianę wychowawcy. 

Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

5. Zadaniem  wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                        a 

w szczególności: 

1) diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki, poznanie ich 

osobowości, warunków życia i stanu zdrowia, dokonywana poprzez ankietowanie uczniów       

i ich rodziców/ prawnych opiekunów, rozmowy diagnostyczne, wywiady, zajęcia warsztatowe 

itp.; 

2) monitorowanie ocen uczniów, reagowanie w sytuacjach wymagających współdziałania 

nauczycieli i rodziców; 

3) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki, organizowanie pomocy uczniom mającym 

trudności w nauce, otaczanie opieką uczniów zdolnych, motywowanie ich do rozwijania 

zdolności i zainteresowań; 

4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

5) informowanie pedagoga szkolnego o nieobecnościach nieusprawiedliwionych uczniów; 

6) przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów; 

7) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych, aktywnej działalności na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska lokalnego; 

8) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami 

opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; 

9) rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych; 

10) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy i szkoły; 

11) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu    

 z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami (prawnymi 

opiekunami); 

12) ustalanie oceny śródrocznej i rocznej oceny zachowania zgodnie z zasadami zawartymi            

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

13) wdrażanie do przestrzegania zasad higieny oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

                             

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2)  na podstawie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i biorąc pod uwagę 

potrzeby uczniów klasy opracowuje i wdraża plan wychowawczy; 

3) realizuje zaplanowaną w planie wychowawczym tematykę godzin wychowawczych; 

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

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest 
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indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak              i 

uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

5) ściśle współpracuje z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - 

wychowawczych ich dzieci, okazuje im pomoc w działaniach wychowawczych wobec 

dzieci i stara się otrzymać od nich pomoc w swoich działaniach, włącza rodziców w 

sprawy klasy i szkoły, sugeruje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie z form 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej, ochrony przed skutkami demoralizacji 

i uzależnień, 

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie 

szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej. 

1. Wychowawca systematycznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskiwanych 

przez ucznia ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, 

niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych w czasie: „dni otwartych”, zebrań 

ogólnych, spotkań indywidualnych, a także w innych uzgodnionych z rodzicami (prawnymi 

opiekunami)  formach. 

 

8. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami (prawnymi opiekunami) o planie 

działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych danej klasy; 

2) uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – 

pedagogicznej od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, zespołu wychowawczego i instytucji wspomagających 

szkołę. 

9. Wychowawca jest odpowiedzialny za prawidłowe dokumentowanie przebiegu procesu 

dydaktyczno – wychowawczego swojego oddziału: 

1) systematyczne prowadzenie dziennika elektrycznego; 

2) prowadzenie zeszytu obserwacji zachowania uczniów; 

3) obliczanie frekwencji za dany miesiąc najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca; 

4) opracowywanie zbiorczego zestawienia wyników klasyfikacji  śródrocznej i rocznej 

uczniów danego oddziału. 

5) prawidłowe wypełnianie  arkuszy ocen ,   

6) wypisywanie świadectw  i nagród. 

7) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy. 

 

10. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje dyrektor szkoły i jego zastępca. 

 

§ 49 a 
Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są wykonywać pracę sumiennie i przestrzegać 

dyscypliny pracy, stosować się do poleceń przełożonych, a w szczególności: 

1) przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go jak najbardziej efektywnie; 

2) wykonywać codzienne obowiązki zgodnie z ustalonym przydziałem czynności; 

3) wykonywać zlecone przez dyrektora doraźne obowiązki wynikające z potrzeby szkoły; 
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4) znać przepisy i zasady bhp i wykonywać pracę zgodnie z ich wymogami; 

5) dbać o należyty stan techniczny przydzielonych pomieszczeń, , znajdujących się w nich 

sprzętów i urządzeń, powierzonych narzędzi pracy; 

6) zgłaszać natychmiast dyrektorowi wszelkie stwierdzone zniszczenia, usterki techniczne, 

brak dostatecznych zabezpieczeń pomieszczeń, przedmiotów, instalacji ; 

7) zgłaszać o zaistniałych na terenie szkoły wypadkach lub zaistniałym zagrożeniu zdrowia     

i życia innych; 

8) dbać o dobrą atmosferę pracy; 

9) informować dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych, niewłaściwych lub niepokojących 

zachowaniach uczniów; 

10) w czasie trwania zajęć lekcyjnych woźne szkolne kontrolują, czy uczniowie nie przebywają 

na korytarzach szkolnych bez opieki nauczyciela; 

11) szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialności dla pracowników 

określają również zakresy czynności przygotowane zgodnie z regulaminem pracy. 

 

§ 49 b 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

2. uchylony 

3.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu              

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.  

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych    i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

 1) rodzicami uczniów /prawnymi opiekunami/, 

 2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

 3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

 4) innymi szkołami i placówkami, 

 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz  rodziny 

dzieci i młodzieży, 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana  z inicjatywy: 

 1) ucznia, 

 2) rodziców ucznia /prawnych opiekunów/, 

 3) nauczyciela, 

 4) pedagoga, psychologa szkolnego, 

 5) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

   6) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, 

 7) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących  zajęcia z 

uczniem, 

8) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

9) poradni  psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

10) pomocy nauczyciela, 

 

8. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

 1) zajęć rozwijających uzdolnienia 
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 2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 

 3) zajęć specjalistycznych: w zakresie poprawy techniki pisania i czytania, 

socjoterapeutycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

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

kształcenia i kariery zawodowej 

 5) porad i konsultacji psychologa i pedagoga 

9. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

/prawnym opiekunom/ i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

10. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi 

jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z 

tym uczniem. 

11. Zespół tworzy dyrektor dla ucznia:  

 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej 

 2) który według nauczyciela lub specjalisty powinien zostać objęty pomocą psychologiczno 

pedagogiczną 

12. Koordynatorem pracy zespołu jest wychowawca klasy 

13. Do zadań zespołu należy: 

 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej       

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

w tym szczególne uzdolnienia. 

 2) określenie zalecanych form, sposobu i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych      i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie lub opinię z uwzględnieniem zaleceń w nich zawartych. 

 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich 

realizacji. 

4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 

14. O ustalonych dla uczniach formach, sposobach, okresie udzielania pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej oraz wymiarze godzin w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane informuje na piśmie rodzica ucznia /prawnego opiekuna/ dyrektor szkoły. 

Szczegóły przekazuje wychowawca na spotkaniu z rodzicem ucznia /prawnym opiekunem/ 

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 

podstawie ustalonych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiaru godzin w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

zespół opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół 

określa działania wspierające rodziców ucznia /prawnych opiekunów/ oraz w zależności od 

potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz  innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

17. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu w miarę potrzeb. 

18. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) rodzice ucznia /prawni opiekunowie/, 

2) przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej na 

wniosek dyrektora szkoły, 
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3) na wniosek rodzica ucznia /prawnego opiekuna/ - inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, logopeda lub inny specjalista. 

19. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy ponadto: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,         w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych a także, wspieranie mocnych stron uczniów. 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów. 

3)prowadzenie indywidualnej terapii i grupowej. 

 

 

 

Rozdział VII 

Uczniowie 

§ 50 
1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa. 

2. Do gimnazjum przyjmowani są: 

1) z urzędu - uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) — uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, 

jeśli są wolne miejsca. O przyjęciu do szkoły decyduje powoływana w każdym roku szkolnym 

komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna, która kwalifikuje kandydatów według kryteriów 

określonych w Regulaminie Rekrutacji.  

3) absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do Gimnazjum na podstawie poświadczonej 

kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 

a) równoznaczne z oryginałem jest poświadczenie notarialne, 

4) ogłoszenie listy przyjętych do poszczególnych oddziałów następuje 20 sierpnia danego roku, 

a) rodzice i uczniowie maja prawo do odwołania w formie pisemnej do dyrektora w sprawie 

wyników rekrutacji w terminie 5 dni od ogłoszenia list przyjętych uczniów danym roku, 

b)Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna rozpatruje odwołania do 30 sierpnia danego roku. 

 

3. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

4. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na 

indywidualny program i tok nauki . Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor gimnazjum na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Na uzasadnioną pisemną prośbę rodziców dyrektor szkoły ma prawo przenieść ucznia do klasy 

równoległej. 

6. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

7.  uchylony 

8.  Opis stroju oraz określenie sytuacji, w których jest on wymagany określają Punktowe Zasady 

Oceniania, dyrektor podaje w zarządzeniu. 

§ 51 
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2. Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uczeń ma prawo 

do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie przysługują w przypadku 

naruszania jego praw, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

godności. 

4) korzystania z pomocy w myśl art. 9 i zgodnie z regulaminem rady rodziców, 

5) życzliwego,  podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej oceny z nauki i zachowania oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych. księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się                    w 

organizacjach działających w szkole. 

12) organizowania i uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły. 

13) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego, 

14) poszanowania jego godności. 

15) do zwolnienia z odpowiedzi i dni wolnych od zajęć podczas przygotowywania się do 

konkursów przedmiotowych – przed eliminacjami wojewódzkimi – 3 dni, przed eliminacjami 

krajowymi – tydzień, 

16) do zwolnienia z pytania w danym dniu, jeżeli w dniu poprzednim brał udział w zawodach 

sportowych lub konkursach przedmiotowych. 

3. Uczeń, w przypadku naruszenia jego praw, ma prawo  powiadomić: 

1) wychowawcę klasy, 

2) nauczyciela przedmiotu, 

3) pedagoga szkolnego, 

4) samorząd szkolny, 

5) dyrektora szkoły, 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza 

1) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych: 

a) przychodzenia na zajęcia punktualnie, zgodnie z rozkładem zajęć; 

b) systematycznego przygotowania się do zajęć edukacyjnych; 

c) odrabiania pracy domowej; 

d) kulturalnego zachowywania się podczas zajęć polegającego na: spokojnym zajęciu 

wyznaczonego miejsca w klasie, przygotowaniu niezbędnych przyborów, pomocy, 

podręcznika, zeszytu itp., zabieraniu głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą 

nauczyciela, braku rozmów z innymi uczniami, wykonywaniu poleceń nauczyciela, 

pozostawianiu stanowiska pracy w należytym porządku i spokojnym opuszczeniu sali; 

e) prowadzenia zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych 

przez nauczyciela; 

f) pisania każdego sprawdzianu, zgodnie z zasadami WSO; 

g) aktywnego uczestniczenia w zajęciach. 
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h) w przypadku zwolnienia z zajęć np. religii, wychowania fizycznego, przebywania            w 

miejscach, wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

2) uchylony,  

 

uczeń gimnazjum ma obowiązek dbać o schludność, estetykę i czystość stroju szkolnego, 

którego: 

 a) podstawowym elementem jest tarcza szkolna, 

b) nie eksponować ramion, brzucha, dekoltów i ud; 

c) nie nosić ekstrawaganckich fryzur, nadmiernych ozdób, wyzywającego makijażu; 

d) na uroczystości szkolne i podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz ubierać się w strój 

galowy. 

3) zmiany obuwia. Obuwie noszone w szkole musi mieć białą lub kremową podeszwę; 

4) usprawiedliwiania nieobecności  w ciągu jednego tygodnia od momentu przyjścia do 

szkoły. Usprawiedliwienie napisane przez rodziców lub prawnych opiekunów składa się 

do wychowawcy; 

5) nieużywania i wyłączania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych 

na lekcjach; 

a)  nieprzestrzeganie tego zakazu wiąże się z odebraniem danego urządzenia przez 

nauczyciela i zdeponowaniem go w sejfie szkolnym do momentu osobistego odbioru przez 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

b) nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej. Zgoda nie jest wymagana podczas robienia zdjęć lub nagrywania  imprez 

szkolnych, klasowych, miejskich itp.; 

c) nie wolno pozostawiać telefonów, wartościowych przedmiotów i pieniędzy na korytarzu, w 

szatni, na boisku. Zaginięcie lub kradzież należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, 

pedagogowi lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji; 

6) dbania o porządek i estetykę sal dydaktycznych, korytarzy, innych pomieszczeń szkoły 

oraz jej otoczenia. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkolnego koszty 

naprawy lub wymiany pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

7)   zapoznania się i przestrzegania regulaminów pracowni, sal lekcyjnych, pływalni                 

i biblioteki, stosowania regulaminów i przepisów BHP; 

8)  zawiadamiania wychowawców, nauczycieli lub dyrekcji szkoły o zaobserwowanych w  

          szkole i jej otoczeniu sytuacjach, zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu a także o  

          wszelkich awariach i uszkodzeniach mienia szkolnego; 

    10 ) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły, 

           współtworzenia jej autorytetu, godnego i kulturalnego zachowywania się w szkole i  

           poza nią; 

    11 ) przestrzegania zakazu opuszczania terenu szkolnego obiektu w czasie wyznaczonym 

          dla  danej klasy na dydaktyczne zajęcia  oraz w czasie przerw między zajęciami  

          dydaktycznymi;  

12 ) okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, kolegom szkolnym, 

        podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora szkoły oraz ustaleniom 

samorządu klasowego lub szkolnego, przestrzegania zasad współżycia społecznego a w 

szczególności: 

a.) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;  

b.) wysławiania się poprawną polszczyzną, nieużywania wulgaryzmów, stosowania form 

grzecznościowych;  

c.) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi; 
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d.) zachowywania w tajemnicy treści korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu 

powierzającego; 

e.) reprezentowania szkoły w sposób godny młodego Polaka w trakcie uroczystości 

państwowych , szkolnych, zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych i życiu 

pozaszkolnym, dbając przy tym o piękno mowy ojczystej; 

f.) szanowania tradycji, symboli religijnych, narodowych, własnych i cudzych; 

g.) traktowania ze zrozumieniem różnic wynikających z niejednakowych możliwości, 

motywacji i odmienności kulturowej ludzi; 

h.) korzystania w odpowiedni sposób z dóbr kultury i środowiska przyrodniczego; 

i.) wysłuchiwania ze szczególną uwaga opinii innych i wspólnego opracowywania rozwiązań 

możliwych do akceptacji; 

13.) postępowania w sposób uczciwy, oparty na uznanych powszechnie normach: 

      a.) stosowania prawidłowo zasady zaufania w kontaktach z ludźmi; 

      b.) bycia prawdomównym i szczerym; 

      c.) zrozumienia złożoności zasad lojalności wobec różnych osób i grup; 

      d.) kierowania się empatią w codziennym postępowaniu i zachowaniu; 

      e.) bycia asertywnym we własnym środowisku; 

14.) szanowania  przyrody, dbania o zieleń wokół szkoły, na wycieczkach szkolnych,   

       zachowywania się zgodnie z przepisami o ochronie środowiska; 

15.) przestrzegania zakazu zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz   palenia   

papierosów. 

4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1) Rodzice /prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do 

dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych 

praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdza, że te zostały naruszone  

2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw 

ucznia 

3) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź 

pisemną przekazuje wnioskodawcy 

4) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia maja prawo odwołać się do 

Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty z powiadomieniem dyrektora 

 

§ 52 
1. Rodzaje nagród stosowanych w szkole wobec uczniów: 

     1) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

     2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) list pochwalny, 

4) nagrody książkowe i dyplomy, 

5) umieszczenie zdjęć i nazwisk wyróżnionych w gablocie na terenie szkoły, 

6) wpisanie w dokumentach ucznia i na świadectwie szkolnym osiągnięć uznanych przez radę 

pedagogiczną 

7) stypendium za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Szczegółowe zasady przyznawania 

stypendiów określa Regulamin Przyznawania Stypendiów. 

2. Wyróżnianie i nagradzanie uczniów następuje na wniosek wychowawcy, nauczycieli, opiekuna 

organizacji. 

3. Rodzaje kar i interwencji stosowanych wobec uczniów: 

1) upomnienie ustne przez nauczyciela lub wychowawcę, 
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2) uwaga pisemna w zeszycie uwag i telefoniczne powiadomienie rodziców, 

3) indywidualna rozmowa ucznia z wychowawcą, 

4) rozmowa z uczniem, nauczycielem i wychowawcą, 

5) rozmowa z uczniem, nauczycielem, wychowawcą i rodzicami, 

6) rozmowa z uczniem, nauczycielem, wychowawcą, rodzicami i pedagogiem, 

7) rozmowa z uczniem, nauczycielem, wychowawcą, rodzicami, pedagogiem i dyrektorem 

szkoły lub jego zastępcą, 

8) nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 

9) zawieszenie w przywilejach ucznia na pewien czas / np. wycieczki, dyskoteki, imprezy/, 

10) zobowiązanie ucznia lub jego rodziców do naprawy, bądź odkupienia zniszczonych 

przedmiotów lub sprzętu, będących własnością szkoły lub innych uczniów, 

11) praca na rzecz szkoły, pozostająca w związku z wyrządzoną szkodą, a w przypadku braku 

zmiany obuwia – zakup ochraniaczy i mycie podłóg, 

12) odebranie pełnionej funkcji np. w samorządzie szkolnym lub klasowym, 

13) obowiązek prowadzenia zeszytu obserwacji zachowania i codziennego podpisywania  

go przez nauczycieli przedmiotów, pedagoga i rodziców, 

14) przygotowanie pogadanki na temat negatywnych zachowań, których uczeń się dopuścił, 

15) przeniesienie do klasy równoległej, po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną szkoły, 

16) skierowanie wniosku do Zespołu ds. Nieletnich, 

17) skierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z prośbą o nadzór kuratora, 

18) uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, po wyczerpaniu 

kar i interwencji przewidzianych w statucie, może być na wniosek dyrektora gimnazjum i na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum, 

19) skreślenie z listy uczniów gimnazjum – dotyczy ucznia, który nie wypełnia obowiązku 

szkolnego, swoją postawą wpływa demoralizująco na innych uczniów i w danym roku szkolnym 

kończy 18 lat.  

 

4.Tryb odwołania od kary statutowej 

1.Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic 

może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego 

upomnienia/nagany 

2.Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania 

3. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły 

4. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna 

 

1. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może 

odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi 

nagany 

2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania 

3. Uchwała rady pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna 

 

§ 53 
 

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 
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Rozdział VIII 

Rodzice / opiekunowie/ 
 

§ 54 
 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku 

szkolnego należy : 

1) zapisanie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko 

kończy 13 lat, 

2) zapewnienie warunków do regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz 

umożliwiających właściwe przygotowanie się do lekcji, 

3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole. 

4) systematyczne kontaktowanie się z nauczycielami. 

5) zapewnienie swojemu dziecku przebywanie w szkole w jednolitym stroju i dbałość o wygląd 

dziecka zgodnie z ustalonymi zasadami.  

 

2. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców z gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają 

prawo do: 

1) kontaktowania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania a przede wszystkim 

z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym 

2) występowania z inicjatywami dotyczącymi poprawy jakości pracy szkoły, 

3) wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi 

gimnazjum oraz kuratorowi oświaty , bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów. 

 

3. uchylony 
 

4. W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają obowiązek codziennej kontroli zeszytu uwag  

i zapewnienia dziecku opieki w czasie, gdy jest ono zwolnione z zajęć. 

 

5. Rodzice maja obowiązek zapoznanie się z ocenami i uwagami dziecka w dzienniku 

elektronicznym, a w szczególnych przypadkach maja obowiązek uzyskać informacje na terenie 

szkoły 

 

    

 

 

 

   Rozdział IX 

 

                                         Postanowienia końcowe 

 

                                                                           § 55 
 

Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. 

§ 56 
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1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum. 

§ 57 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

        § 58 

 

Od decyzji szkoły służy prawo odwołania do właściwych według kompetencji władz oświatowych, 

a w sprawach, dla których takie kompetencje nie są określone przez właściwe przepisy, do organu 

prowadzącego szkołę z wyłączeniem zastrzeżonych przez prawo do kompetencji rady 

pedagogicznej. 

 

 

§ 59 
 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej w gimnazjum: nauczycieli, 

pracowników niebędących nauczycielami oraz uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów /. 

 
 


