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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1.  Gimnazjum nr 15 w Olsztynie, zwane dalej „Gimnazjum”, zostało utworzone na podstawie 

uchwały Nr VII/75/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie 

utworzenia Gimnazjum nr 15 w Olsztynie. 

2.  Siedzibą Gimnazjum jest obiekt  położony w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 151. 

3.  Gimnazjum jest szkołą publiczną i stanowi jednostkę budżetową. 

4.  Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Olsztyn.  

5.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.    

§ 2 

1. Ustalona nazwa Gimnazjum  używana  jest w pełnym w brzmieniu: 

„Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary–Malewskiej w Olsztynie ul. Bałtycka 151”. 

2.  Na pieczęciach używana jest nazwa: „Gimnazjum nr 15 w Olsztynie”, na stemplach: 

„Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary–Malewskiej 11-041 Olsztyn ul. Bałtycka 151 

tel./fax (089) 523-90-47”. 

3.  Uchwałą Nr LXIII/928/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 22 maja 2002 r. na wspólny 

wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 

nr 15 w Olsztynie otrzymuje imię Marii Zientary–Malewskiej. 

§ 3 

1.  Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata. 

2.  W Gimnazjum nr 15 funkcjonuje świetlica. 

3.  Z biblioteki i stołówki uczniowie Gimnazjum nr 15 korzystają wspólnie z uczniami Szkoły 

Podstawowej nr 19. 

4.  W Gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub 

inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.  
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

§ 4 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.), zwanej dalej “ustawą” oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1)  wspiera rozwój uczniów odpowiednio do ich potrzeb, predyspozycji i możliwości, wdraża 

ich do samodzielności, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym; 

2)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Gimnazjum; 

3)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

poprzez: 

a)  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, 

b)  rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 

c)  realizację programu orientacji zawodowej, 

d)  organizowanie wyjazdów w ramach dni otwartych do szkół ponadgimnazjalnych. 

4)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez: 

a)  systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań i środowiska uczniów, 

b)  realizowanie programu wychowawczego i profilaktyki Gimnazjum, uchwalonego 

przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, 

5)  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a)  zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

b)  umożliwienie spożywania posiłków, 

c)  przyznawanie zapomóg  i stypendiów, w zależności od posiadanych środków, 

d)  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

Zajęcia, o których mowa w pkt. 5, prowadzone są w miarę posiadanych środków 

finansowych, na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną  lub opinii nauczycieli, a w szczególności pedagoga szkolnego.  

6)  aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi pracę 

Gimnazjum, w szczególności: Radą Osiedla Gutkowo, Parafią Rzymskokatolicką, Radą 

Rodziców, policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ODN, MOPS, GOPS 

Jonkowo, zakładami pracy. 

7)  stwarza warunki bezpieczeństwa, higieny nauki i pracy oraz nawyki do przestrzegania 

obowiązujących zasad i przepisów bhp poprzez: 

a) dokonywanie kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

b) organizację dyżurów nauczycieli na przerwach, 

c) uwzględnianie tematyki bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy w planach 

wychowawcy klasy, 

d) propagowanie zdrowego stylu życia, 

e) przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym zdrowiu fizycznemu, psychicznemu  

i społecznemu, a zwłaszcza uzależnieniom, nieprzystosowaniu społecznemu, 

zaburzeniom emocjonalnym i agresji. 
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8)  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole 

zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Budynki szkolne, teren szkolny i boisko 

„Orlik” objęte są nadzorem kamer CCTV. Zapisy z monitoringu wykorzystuje się: 

a) w razie konieczności ustalenia niewłaściwego zachowania uczniów na terenie 

Gimnazjum np. pobicia, agresji uczniów, niszczenia mienia, wejścia do szatni podczas 

zajęć lekcyjnych bez uzasadnienia, wyjścia uczniów poza teren Gimnazjum podczas 

zajęć lekcyjnych. 

b) do ustalania nieuprawnionego przebywania osób obcych na terenie Gimnazjum. 
 

 

MISJA SZKOŁY 

§ 4a 

 

 Nasza szkoła ma: 

1. Stwarzać wszystkim uczniom takie same warunki  i szanse na radosne dzieciństwo i rozwój. 

2. Budzić szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudzać patriotyzm i dumę z 

dorobku pokoleń. 

3. Propagować Konwencję Praw Dziecka oraz działalność organizacji UNICEF 

4. Przygotować młodzież do życia we współczesnym świecie, przestrzegając przed 

zagrożeniami i krzewiąc postawy etyczne. 

5. Przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.   

 

 

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- 

PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. 

 

§ 4b (uchylony)  

§ 4c   

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w Gimnazjum Nr 15  

     im. Marii Zientary - Malewskiej polega w szczególności na: 

 1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

 2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających m.in.: 

 a) z niepełnosprawności, 

 b) z niedostosowania społecznego, 

 c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

 d) ze szczególnych uzdolnień, 

 e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

 f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

 g) z choroby przewlekłej, 

 h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

 i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

 k) ze sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 
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 l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

 środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

3) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

 a) terapii pedagogicznej,  

 b) pomocy socjalnej, 

 c) poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego,  

 d) interwencji kryzysowych; 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

  Wychowawczego i Programu Profilaktyki; 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

zakresie; 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i wyborem zawodu; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia; 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: 

  1) rodzicami; 

  2) nauczycielami i innymi pracownikami Gimnazjum; 

  3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami   specjalistycznymi; 

  4) innymi szkołami; 

  5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży; 

  6) placówkami doskonalenia nauczycieli 

 

 

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI 

§ 5 

W celu współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki: 

1. dyrektor Gimnazjum do 30 września każdego roku ustala harmonogram ogólnych spotkań 

z rodzicami, 

2. wychowawcy klas organizują raz na dwa miesiące zebrania z rodzicami poświęcone 

przekazaniu informacji o zachowaniu, postępach w nauce, a także przyczynach trudności 

w nauce ich dzieci, 
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3. w Gimnazjum, zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami, organizowane  

są konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,  

4. rodzice uczniów włączani są do organizacji życia klasy i szkoły poprzez uczestniczenie 

w organizacji imprez szkolnych, różnych form zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, 

5. rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny dojazd i powrót ucznia na zajęcia  

i imprezy organizowane poza terenem szkoły. Za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie 

odpowiadają rodzice. 

6. nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie)  

w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni od dnia nieobecności. 

 
 

ROZDZIAŁ  III 

 

ZASADY OCENIANIA 

§ 6 

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w Gimnazjum programów nauczania. 

2.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych.  

2a. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców (prawnych opiekunów) 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

2b.Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów ora z rodziców  (prawnych 

opiekunów) o warunkach, sposobie, i kryteriach oceniania zachowania, o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz warunkach,  

sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

2c. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), 

2)  bieżące oceniania i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali  

i w formach przyjętych w Gimnazjum,  

3)  ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

i informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych. 

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz tryb i warunki ich poprawiania. 

4.  Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje  

się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
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ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się. 

5.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, techniki, muzyki  

w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach 

uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

6.  W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 7 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych, 

4) sprawdzanie wiadomości i umiejętności, 

5) rozbudzanie motywacji do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

6) rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji uczniów, 

7) uczenie systematyczności, organizowanie uczenia się, 

8) wspieranie rozwoju ucznia, 

9) dostarczenie rodzicom, prawnym opiekunom, informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

10) doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczycieli, 

11) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

1a. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

2) zachowanie ucznia 

3) realizacja projektu edukacyjnego przez ucznia. 

1b Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców (prawnych opiekunów) 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) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1c Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców   (prawnych 

opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz warunkach, 

sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

1d. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
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2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

1) Kartkówka obejmuje temat lub trzy ostatnie lekcje i nie musi być zapowiedziana. Nie 

może trwać dłużej niż 15 minut.  

2)  Sprawdzian obejmuje materiał szerszy niż trzy ostatnie lekcje. O sprawdzianie 

nauczyciel powiadamia ucznia najpóźniej trzy dni przed jego przeprowadzeniem, 

potwierdzając to wpisem w dzienniku elektronicznym. Sprawdzian nie wpisany nie 

może się odbyć.  

3) Praca klasowa obejmuje dział, lub kilka działów materiału i zapowiadana jest 

najpóźniej tydzień przed jej przeprowadzeniem, co potwierdza wpis w dzienniku 

elektronicznym. Praca klasowa nie wpisana nie może się odbyć 

4) W sytuacji gdy zapowiedziana praca pisemna nie odbyła się, z różnych niezależnych 

przyczyn, dopuszcza się możliwość pisania dwóch prac pisemnych w jednym dniu, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.  

5) Ilość kartkówek w tygodniu jest nieokreślona.  

6) Z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych mogą być zwolnieni uczniowie, 

których numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany w „szczęśliwy numerek”.   

7) Prace klasowe, sprawdziany i testy są obowiązkowe dla każdego ucznia.  

 

3. W szkole obowiązują następujące normy pisemnych form kontroli postępów w nauce: 

1) terminy prac klasowych są wpisywane przez nauczyciela do dziennika  

co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem po powiadomieniu uczniów; 

2) dopuszcza się przeprowadzenie jednej pracy klasowej w ciągu dnia,  

a w tygodniu trzech; 

3)  uczeń ma obowiązek pisać sprawdzian (kartkówkę), który nie został zapowiedziany, a 

ma na celu sprawdzenie wiedzy i przygotowania z trzech ostatnich lekcji; 

4) każda praca klasowa jest zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi 

zakres wymagań treści i umiejętności; 

5) prace klasowe i sprawdziany umiejętności są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie może ich napisać lub wykonać, to powinien to uczynić  

w terminie dwutygodniowym. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić  

w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu; 

6) poprawa negatywnych wyników prac klasowych jest obowiązkowa w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń może poprawiać każdą pracę klasową tylko jeden 

raz; 

7) nauczyciel powinien po sprawdzeniu omówić pracę klasową, podając informację 

zwrotną w celu doskonalenia procesu dydaktycznego; 

8) na życzenie ucznia lub rodzica  (opiekuna prawnego) nauczyciel według ustalonych 

przez niego zasad powinien udostępnić do wglądu prace klasowe; 

9) nauczyciel na prośbę uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) powinien krótko 

uzasadnić wystawioną ocenę; 

10) sprawdzone prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego; 

11) nie przewiduje się śródrocznego i rocznego sprawdzianu zaliczeniowego. 

12) nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 

negatywnie wpływa na ocenę. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do 

ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom. 
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ZASADY KLASYFIKOWANIA 

§ 8 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Termin klasyfikacji śródrocznej określa  

się w kalendarzu pracy Gimnazjum ustalonym przez Radę Pedagogiczną. Obowiązuje 

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna. 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a oceny zachowania wychowawcy klas. 

3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 17 

niniejszego statutu. 

4. Oceny klasyfikacyjne i bieżące ustala się w stopniach wg następującej skali: 

1) celujący  6, 

2) bardzo dobry  5, 

3) dobry   4, 

4) dostateczny  3, 

5) dopuszczający  2, 

6) niedostateczny 1. 

4a. Wprowadza się szkolny przelicznik skali punktowej na stopnie szkolne, dotyczy on 

wszystkich prac pisemnych. 

Procentowy przelicznik punktów: 

1) 0 - 29%    -  ocena niedostateczna (1) 

2) 30% - 49%  -  ocena dopuszczająca (2) 

3) 50% - 69,9%  -  ocena dostateczna (3) 

4) 70% - 84,99% - ocena dobra (4) 

5) 85% - 94,99% - ocena bardzo dobra (5) 

6) 95% - 100%  - ocena celująca (6) 

5. Laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

6. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.   

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest na miesiąc przed 

terminem rady klasyfikacyjnej wystawić zielonym długopisem w dzienniku lekcyjnym 

proponowane oceny. 

9. Wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o tych ocenach. 

Informacje potwierdzone podpisem rodzica wychowawcy przechowują w swojej 

dokumentacji. 

9a Na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciel ma obowiązek 

poinformowć  ucznia podczas cotygodniowego spotkania na godzinie wychowawczej 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) w trakcie zebrania z rodzicami o planowanej 

ocenie rocznej i podaje  warunki oraz tryb uzyskania oceny wyższej w przypadku ucznia, 
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którego ocena nie jest jednoznaczna. Nieobecni na zebraniu rodzice mają obowiązek 

skontaktować się z wychowawcą klasy w terminie trzech dni od ww. zebrania, w 

przeciwnym wypadku za zapoznanie rodzica z ocenami ucznia uważa się fakt dokonania 

przez nauczycieli zapisu ocen w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. Rodzice (prawni 

opiekunowie) nieposiadający dostępu do dziennika elektronicznego i nieobecni na 

zebraniu ww. informacje otrzymują od wychowawcy w formie pisemnej wysłanej listem 

poleconym na wskazany w dokumentacji szkolnej adres zamieszkania. 

10. Zaproponowana uczniowi na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej ocena 

może ulec zmianie. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane (zielone) 

roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustala nauczyciel na prośbę ucznia. 

11. Tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani w formie 

ustnej poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, Gimnazjum stwarza uczniowi 

szanse uzupełnienia braków poprzez: 

1) zorganizowanie zajęć wyrównawczych, 

2) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

3) ustalenie zakresu materiału koniecznego do zaliczenia, 

4) ustalenie formy i terminu zaliczenia. 

5) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

7)  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej 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. 

8)  W przypadku zwolnienia ucznia z z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

ZASADY DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

§ 9 

 

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

z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia. 

2. Dopuszcza się do egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności usprawiedliwionej. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki 

poza szkołą. 

 

 

TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 

§ 10 

  

1. Uczeń, aby przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, musi w ciągu dwóch dni  

od otrzymania informacji o nieklasyfikowaniu złożyć pisemną prośbę (z uzasadnieniem) 

do Dyrektora Gimnazjum. 

2. Dyrektor Gimnazjum zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na prośbę ucznia w terminie 

nieprzekraczającym dwóch dni. 

3.  W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych prośbę o egzamin klasyfikacyjny 

uczeń kieruje do Rady Pedagogicznej. 

4. Warunkiem ubiegania się o egzamin klasyfikacyjny przy nieusprawiedliwionych 

nieobecnościach jest dołączenie do prośby dokładnego wyjaśnienia powodu nieobecności. 

Przy rozpatrzeniu brana jest pod uwagę tylko trudna sytuacja rodzinna. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Gimnazjum, nauczyciela takich samych  

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

6. Dyrektor Gimnazjum i nauczyciel zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) ustalają termin egzaminu klasyfikacyjnego. 

7. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje treści zajęć edukacyjnych realizowanych w danym roku 

szkolnym. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania 

fizycznego ma formę zajęć praktycznych.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się prace 

pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. W przypadku nieklasyfikowania w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się “nieklasyfikowany”. 

 

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

§ 11 

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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3. Prośbę o egzamin poprawkowy w formie pisemnej składa uczeń lub rodzic (prawny 

opiekun) do Dyrektora Gimnazjum przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystapił do egzaminu 

poprawkowego, może przystąpić do niego do w terminie ustalonym przez radę 

pedagogiczną. 

6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego i nie usprawiedliwił 

nieobecności do 31 sierpnia, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i 

powtarza klasę. 

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

§ 12 

1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w ostatnim tygodniu  

ferii letnich. 

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

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego. 

3. Egzaminy poprawkowe z plastyki, techniki, informatyki, muzyki oraz wychowania 

fizycznego powinny mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum  

w składzie: 

a) Dyrektor Gimnazjum  – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

5.   Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

 8. Uczeń, który nie zdał lub nie przystąpił bez usprawiedliwienia do egzaminu 

poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

 

   

WARUNKI POPRAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH NA KONIEC ROKU 

SZKOLNEGO 

§ 13 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą wnieść do Dyrektora Gimnazjum 

zastrzeżenie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
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Gimnazjum powołuje komisję w celu dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności 

ucznia. 

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) zgłoszoną do Dyrektora Gimnazjum. 

4. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnym 

opiekunami), jednak nie później niż w terminie pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżeń 

 

 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU  SPRAWDZAJĄCEGO 

§ 14 

1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, w razie potrzeby ćwiczeń 

praktycznych. 

2. Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o 

którą ubiega się uczeń. 

3. Egzamin sprawdzający składany jest przed powołaną przez Dyrektora Gimnazjum 

komisją, w skład której wchodzi: 

1) Dyrektor Gimnazjum, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu (za zgodą dyrektora), 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół. 

6. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu 

oraz ustalony stopień. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum. 

9. Powyższe przepisy (ust.1-8) stosuje się także do oceny klasyfikacyjnej uzyskanej  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi  

5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW 

§ 15 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe  

od oceny niedostatecznej.  
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2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczeń otrzymuje promocję również po zdaniu egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego 

i sprawdzającego. 

4. W przypadku oceny niedostatecznej i braku promocji nauczyciel musi uzasadnić swoją 

decyzję poprzez: 

1) wskazanie braków w zakresie opanowania treści programowych, 

2) wykazanie zdobytych przez ucznia umiejętności, 

3) przedstawienie podjętych w trakcie nauki działań, które miały na celu   przeciwdziałanie 

niepowodzeniom szkolnym. 

5. W przypadku zwolnienia z zajęć w dokumentacji zamiast oceny wpisuje  

się “zwolniony”. 

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

trzyletniego cyklu nauki w Gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

§ 16 

1. W klasie III uczniowie zdają egzamin gimnazjalny, który składa się z trzech części: 

1) humanistycznej - obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych; 

2) matematyczno–przyrodniczej - obejmujących wiadomości i umiejętności  

z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. 

3) językowej – obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego. 

2. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2a. W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego nie może   wchodzić 

wychowawca oraz nauczyciele przedmiotów, z których jest przeprowadzony dany zakres 

odpowiedniej części. 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną nie później 

niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin 

gimnazjalny. 

5. Opinię dostarczają Dyrektorowi Gimnazjum rodzice (prawni opiekunowie) do 15 

października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów 

objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego i otrzymują maksymalną liczbę punktów. 
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7. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i 

druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut. 

8. Część trzecia egzaminu jest zdawana na poziomie podstawowym oraz na poziomie 

rozszerzonym i trwa po 60 minut. 

9. Część trzecia na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. 

10. Uczniowie, którzy w Gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowie 

wymagań dla szkoły podstawowej, są obowiązania przystąpić dodatkowo do części 

egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

11. Do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić 

uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w § 16 ust.13. 

12. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z 

następujących języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią 

egzaminu gimnazjalnego. 

13a Deklarację, o której mowa w pkt. 13 składa się nie później niż do 30 września    roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny.   

14. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, przystępuje 

do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, 

nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora 

OKE. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatnią klasę Gimnazjum oraz przystępuje  

do egzaminu w następnym roku. 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, 

dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek Dyrektora Gimnazjum może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. W przypadku 

stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, a także  wniesienia 

lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, 

lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

przerywa odpowiednią część egzaminu tego ucznia i unieważnia ją. Informację o tym 

fakcie umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. 

17. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie Gimnazjum. Wyniku 

egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.  

 

 

 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

§ 17 

1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te 

treści. 
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3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu; 

b) określenie celów projektu i zaplanowania etapów jego realizacji; 

c) wykonanie zaplanowanych działań; 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu. 

6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu, dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu na świadectwie ukończenia 

Gimnazjum w miejscu przeznaczonym na informacje o realizacji projektu wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

9. Kryteria oceniania zachowania ucznia uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

§ 18 

1. Zasady oceniania zachowania ucznia ustala i zatwierdza Rada Pedagogiczna  

na początku roku szkolnego. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego 

informuje uczniów  oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania. 

2. Ocena zachowania śródroczna i roczna wyrażona jest w skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocena zachowania uwzględnia: 

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

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, okazywanie szacunku innym 

osobom.  

4.(uchylony) 
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4a. Podstawą do wystawienia oceny zachowania jest łączna ilość punktów uzyskanych    

przez ucznia według następującej skali: 

 

Zachowanie Liczba punktów 

Wzorowe 150 pkt i więcej 

Bardzo dobre 101 – 149 

Dobre 80 – 100 

Poprawne 40 – 79 

Nieodpowiednie 1 – 39 

Naganne 0 i mniej 

  
1) Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia 

uwzględniając: 

      a) liczbę punktów zdobytych przez uczniów za pierwszy okres/ rok szkolny,  

      b) samoocenę ucznia,  

      c) opinię Rady Pedagogicznej. 

2) Na początku I i II okresu uczeń otrzymuje kredyt 100 pkt., których liczbę, w zależności od 

prezentowanej postawy, może zwiększyć lub zmniejszyć. 

3) Część składową oceny zachowania za I okres stanowi suma punktów dodatnich  

i ujemnych, które oblicza wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan dyrektora 

szkoły oraz grona pedagogicznego zapisanych w karcie obserwacji uczniów. 

4) Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów, jakie uczeń zdobył w I i II okresie. 

5) Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie, 

do końca każdego miesiąca, wpisów w karcie obserwacji uczniów. 

6) W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać 

odpowiedniej liczby punktów, o ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod 

uwagę opinię innych nauczycieli.  

7) Wychowawca klasy na koniec każdego miesiąca dokonuje analizy zachowania każdego 

ucznia i podaje mu aktualną liczbę posiadanych w danym momencie punktów. 

8) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej. 

9) Uczeń, który otrzymał ocenę naganną z zachowania, posiada zakaz przez jeden okres 

udziału w zabawach szkolnych, wycieczkach organizowanych przez szkołę, pełnienia 

funkcji w klasie oraz reprezentowania szkoły. 

10)  Skreślony 
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10 a) Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich i ujemnych: 

 

Lp. Punkty dodatnie 

Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za: 

Waga (pkt.) 

1. Aktywne pełnienie funkcji w klasie (np. przewodniczący, z-ca 

przewodniczącego, sekretarz) 

10 -- 20 pkt. raz 

w okresie 

2. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (np. przewodniczący 

samorządu uczniowskiego) lub poza nią 

20   - 30 pkt. raz 

w okresie 

3. Udział w konkursach  

 etap szkolny 

 etap międzyszkolny i powiatowy 

 etap wyższego szczebla ( wojewódzki, ogólnopolski) 

 wyróżnienie 

 

                       

10,15, 20 pkt.  

20,25,30 pkt.          

30,35,40 pkt.  

10 pkt.  

             

4. Udział w zawodach sportowych 

 rozgrywki międzyszkolne (reprezentowanie szkoły) 

 zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu 

rejonowym i wyższym 

 

10 pkt. 

20 pkt. 

5. Praca na rzecz klasy i szkoły (np. wykonywanie gazetek szkolnych)  5 pkt. 

6. Wykonywanie społecznej pracy  na rzecz klasy lub szkoły (np. 

wykonanie gazetek szkolnych) 

5 - 10 pkt. 

7. Aktywne dyżurowanie w wyznaczonym tygodniu 10 pkt. 

8.  Aktywny udział w akademiach, apelach, imprezach, 

przedstawieniach szkolnych 

5-20 pkt. 

9. Reprezentowanie szkoły (np. wyjście ze sztandarem szkoły, 

delegacje uczniów) 

10 pkt. 

10. Rozwijanie zainteresowań w szkole i poza nią (np. udział w 

szkolnych zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, 

sportowych, przedmiotowych itp.) 

10 pkt. raz w 

okresie. 

11. Osiągnięcia na płaszczyźnie rozwoju zainteresowań    (pkt. 

przyznawane po okazaniu dyplomu, medalu) 

10 pkt.  

12. Wysoka kultura osobista, dobre maniery, wyróżniająca się postawa 

na tle klasy 

10 pkt. raz w 

okresie 

13. Pochwała dyrektora szkoły 30 pkt. 

14. Efektywna pomoc koledze/koleżance w nauce lub sytuacji życiowej 10 pkt. raz w 

okresie 

15. Zaangażowanie w realizacje projektu edukacyjnego 1-10 pkt. 

16. Udział w akcjach charytatywnych, akcjach społecznych 10 pkt. 

17. Udział w wolontariacie 10 pkt raz w 

okresie 

18. Dbałość o wypożyczone podręczniki 10 pkt raz w 

okresie 

19. Brak spóźnień w miesiącu 5 pkt. 

20. 100% frekwencji w okresie 10 pkt. raz w 

okresie 

21. Osiągnięcie wysokiej średniej ocen z przedmiotów  4,75 i wyżej 10 pkt. raz w 

okresie 

22. Inne pozytywne formy aktywności 5-10 pkt. 
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Lp. Punkty ujemne 

Uczeń otrzymuje punkty ujemne za: 

Waga (pkt.) 

1. Ucieczkę z lekcji  5 pkt. 

2. Każdą nieusprawiedliwioną  godzinę lekcyjną lub każde spóźnienie 1 pkt. 

3. Przeszkadzanie w lekcji (np. chodzenie po klasie, rozmawianie, 

jedzenie w czasie lekcji) 

1 - 10 pkt. 

4. Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść, wycieczek (kościół, kino, 

teatr itp.) lub w czasie przerw 

5 - 20 pkt. 

5.. Brak zmiany obuwia; wnoszenie, do klasy wierzchniego okrycia, 

siedzenie w nim na lekcji. 

5 pkt. 

6. Używanie wulgarnego słownictwa, aroganckie odzywanie się do 

nauczycieli, pracowników szkoły lub rówieśników. 

5 - 15 pkt. 

7. Niestosowanie się do regulaminów w pracowniach:, sali 

gimnastycznej, szatni stołówce szkolnej 

5 - 10 pkt. 

8.. Niewykonanie poleceń nauczyciela, opuszczanie sali lekcyjnej bez 

pozwolenia nauczyciela 

5 pkt. 

9. Korzystanie z telefonów i innych sprzętów podczas zajęć 

lekcyjnych 

5 pkt. 

10.  Brak stroju galowego, ubiór niestosowny do okoliczności 10 pkt. 

11. Niewykonanie obowiązków dyżurnego 5 pkt. 

12. Celowe zaśmiecanie otoczenia 5 pkt. 

13. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw 10 pkt. 

14. Celowe niszczenie mienia szkolnego (np. zniszczenie 

wypożyczonych podręczników, pisanie po ławkach) i rzeczy 

należących do innych 

10 pkt. 

15. Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia 20 pkt. 

16. Uczestniczenie w bójkach 30 pkt. 

17. Palenie papierosów, e-papierosów lub towarzyszenie palącemu 20 pkt. 

18. Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków, dopalaczy, 

picie alkoholu 

50pkt. 

19. Nękanie, znęcanie się moralne i psychiczne nad kolegą/koleżanką, 

cyberprzemoc wobec pracowników szkoły lub rówieśników. 

50 pkt. 

20.. Wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, kradzieże, przynoszenie na 

teren szkoły lub używanie niebezpiecznych narzędzi lub substancji 

mogących zagrażać zdrowiu lub życiu  

100 pkt. 

21.  Nagana dyrektora szkoły 20 - 40 pkt. 

22. Inne skandaliczne, nieprzewidziane zachowania ucznia wg. uznania 

wychowawcy, 

dyrektora 

 

 

11)  Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami dodatnimi) 15 

punktów ujemnych w okresie. 

12)  Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził (poza punktami 

dodatnimi) 25 punktów ujemnych w okresie. 

13)  Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami dodatnimi)  

50 punktów ujemnych. 

14)  Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami dodatnimi) 80 

punktów ujemnych. 
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15) W sytuacji, gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej lub zagrażający 

zdrowiu oraz w innych skrajnych sytuacjach może otrzymać ocenę naganną z 

pominięciem zasad punktowania 

5. (uchylony) 

6.  (uchylony)  

7.  (uchylony)  

8. Ocenę zachowania ustala się dwa razy  w ciągu roku szkolnego: śródroczną i roczną. 

9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

(Z uwzględnieniem pkt.10 i 11) 

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu Gimnazjum przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

11. Uczeń, któremu w Gimnazjum po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 

klasy trzeciej nie kończy szkoły. 

 

 

TRYB WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA I ODWOŁYWANIA SIĘ 

§ 19 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem klasowym  

i nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

wystawia proponowaną ocenę zachowania w dzienniku lekcyjnym i informuje na piśmie o 

proponowanej ocenie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

3. Zaproponowana ocena może ulec zmianie. 

4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

zobowiązany jest podać przewidywaną ocenę do wiadomości uczniów w celu 

ewentualnych wyjaśnień lub zastrzeżeń.   

5. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

mogą wnieść do Dyrektora Gimnazjum prośbę o ponowne rozpatrzenie oceny w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, 

że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor 

Gimnazjum powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania  

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

decyduje głos przewodniczącego. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Gimnazjum - przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora Gimnazjum nauczyciel prowadzący zajęcia      edukacyjne w 

danej klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
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6)  przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Ocena zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna. 

8. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

 
 

 

 ROZDZIAŁ IV 

ORGANY GIMNAZJUM 

 § 20  

1.  Organami Gimnazjum są: 

1)  Dyrektor Gimnazjum, 

2)  Rada Pedagogiczna, 

3)  Rada Rodziców, 

4)  Samorząd Uczniowski. 

2.  W Gimnazjum może działać Rada Gimnazjum, w skład której wchodzi  

po 3 przedstawicieli spośród: 

1)  nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, 

2)  rodziców, z tym że przedstawicieli do rady wybierają spośród siebie kandydaci (rodzice, 

opiekunowie prawni)  ) wyłonieni na zebraniach klasowych (po 1 kandydacie z każdej 

klasy), 

3)  uczniów - tryb wyboru analogiczny jak przedstawicieli rodziców. 

Kadencja Rady Gimnazjum trwa 3 lata. Corocznie może być dokonywana zmiana 1/3 

składu rady. 

Powstanie Rady Gimnazjum pierwszej kadencji organizuje dyrektor Gimnazjum na łączny 

wniosek dwóch spośród następujących podmiotów: 

        - Rady Pedagogicznej, 

        - Rady Rodziców, 

        - Samorządu Uczniowskiego. 

Rada Gimnazjum  uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z ustawą oraz statutem Gimnazjum. 

 

 

KOMPETENCJE ORGANÓW GIMNAZJUM:  

DYREKTOR  GIMNAZJUM 

§ 21 

1.  Stanowisko Dyrektora Gimnazjum powierza i z tego stanowiska odwołuje organ 

prowadzący 

2.  Dyrektor Gimnazjum w szczególności: 

1)  kieruje  działalnością Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz, 

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej,  
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4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami  prawa  

i  powiadamia niezwłocznie o tym fakcie organ prowadzący Gimnazjum oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa, 

5)  proponuje nauczyciela do pełnienia zastępstwa, w przypadku nieobecności Dyrektora 

Gimnazjum, 

6)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

7)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a 

także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum, 

8)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

9)  może wystąpić do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum w przypadkach określonych w § 41 ust.2 

niniejszego statutu, 

10)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli  oraz innych  pracowników Gimnazjum, 

11)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Gimnazjum, 

12)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 

Gimnazjum, 

13)  współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim, 

14)  przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje 

o działalności Gimnazjum, 

15)  opracowuje arkusz organizacji Gimnazjum do dnia 30 kwietnia każdego roku, 

16)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących w obwodzie 

Gimnazjum, 

17)  organizuje powstanie  Rady Gimnazjum pierwszej kadencji, 

18)   zawiesza czasowo zajęcia szkolne, po powiadomieniu organu prowadzącego Gimnazjum  

w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, 

19)  dopuszcza do użytku szkolnego wybrane lub opracowane przez nauczycieli programy 

oraz odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości 

podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, 

20)  podaje do wiadomości publicznej wykaz wybranych podręczników w terminie do 

15 czerwca danego roku,  

21)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły, 

22)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  

3. Dyrektor Gimnazjum, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje 

samodzielnie i jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Gimnazjum, 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz 

zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego Gimnazjum, 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 
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4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

§ 22 

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

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.  

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie  uchwał  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

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

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Gimnazjum, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian statutu Gimnazjum. 

5.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 

6.   W przypadku określonym w ust.5 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

7.  Rada Pedagogiczna deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora Gimnazjum. 

8.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

9.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

ze statutem Gimnazjum i ustawą.  Zebrania Rady Pedagogicznej  są protokołowane. 

10.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

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

nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum. 

11.  Do czasu utworzenia w Gimnazjum Rady Gimnazjum, Rada Pedagogiczna wykonuje 

zadania Rady Gimnazjum, a w szczególności: 

1) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych, 

2) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Gimnazjum, jej dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum, 

3) opiniuje plan finansowy  Gimnazjum, 

4) opiniuje plan pracy Gimnazjum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

oraz inne sprawy istotne dla Gimnazjum, 
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5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Gimnazjum i występuje z wnioskami do 

dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Gimnazjum, w szczególności 

w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

6)  uchwala zmiany w statucie Gimnazjum. 

 

RADA RODZICÓW 

§ 23 

1.  W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów.  

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej, wybrany 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

ze statutem Gimnazjum. 

3.  Rada Rodziców może występować do Dyrektora Gimnazjum i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum. 

4.  Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy 

szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki. Jeżeli Rada 

Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu 

profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny; program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną. 

5.  Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania oraz projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły. 

6.  W celu wspierania statutowej działalności Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.2. 

7.  Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Gimnazjum o dokonanie oceny 

pracy nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty. 

8.  Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 

ustalonego przez Dyrektora Gimnazjum, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu 

rozwoju zawodowego – w przypadku nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego. 

Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie 

opinii nie wstrzymuje postępowania ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

9.  Rada Rodziców deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

Gimnazjum. 

10.  Rada Rodziców opiniuje Statut Gimnazjum, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny 

Program Profilaktyki. 

11.  Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:  

a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań Gimnazjum; 

b. pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy Gimnazjum; 

c. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego i udzielanie mu pomocy; 

d. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Gimnazjum,  

a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy. 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§ 24 

1.  W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”, który tworzą 

wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

2.  Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być 

sprzeczny z ustawą i statutem Gimnazjum. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3.  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

6) prawo występowania z wnioskiem do Dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień  

dla uczniów Gimnazjum; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

4.  Samorząd - na wniosek Dyrektora - wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM ORAZ SPOSÓB  

ROZWIĄZYWANIA  SPORÓW  MIĘDZY  NIMI 

 

§ 25 

1.  Organy Gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową 

działalnością Gimnazjum w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie 

o systemie oświaty, statucie Gimnazjum i regulaminach ich działalności. 

2.  Sprawy sporne pomiędzy organami Gimnazjum rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu 

zwołanym przez dyrektora Gimnazjum. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów 

dyrektor Gimnazjum może powołać komisję składającą się z przedstawicieli 

zainteresowanych stron. 

3.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu organy 

Gimnazjum mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego 

Gimnazjum lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem 

kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty. 
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ROZDZIAŁ  V 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM 

§ 26 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

§ 27 

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

arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum do 30 maja 

danego roku. 

2.  Arkusz organizacji Gimnazjum  określa w szczególności: 

1) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) liczbę nauczycieli z podziałem na stopnie awansu, 

3) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący Gimnazjum. 

3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Gimnazjum, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 28 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział. 

2.  Oddział  dzielony jest  na grupy na zajęciach :  

1)  języków obcych i informatyki, jeśli w oddziale jest powyżej 24 uczniów, 

2)  dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

jeśli w oddziale jest powyżej 30 uczniów.  

3.  Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

 

§ 29 

1.  Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza  

się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3.  W Gimnazjum organizuje się zajęcia pozalekcyjne. Profil zajęć dostosowuje się do potrzeb 

uczniów. 

4.  Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut. 

5.  W czasie wolnym od zajęć edukacyjnych (ferie, wakacje) w Gimnazjum organizuje  

się, w miarę posiadanych środków, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 
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§ 29a 

1. Tryb usprawiedliwiania nieobecności:  

1) Usprawiedliwienie należy dostarczyć na pierwszą lekcje wychowawczą po powrocie 

ucznia do szkoły, jednak nie później niż 14 dni od dnia powrotu do szkoły. Po tym 

terminie nieobecność zostanie nieusprawiedliwiona. 

2) Za usprawiedliwianie nieobecności odpowiedzialni są: uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie). 

3) W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej pięciu dni) rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są powiadomić wychowawcę klasy lub 

dyrektora o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia. 

4) Telefoniczne i pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia nauczyciel odnotowuje w 

dzienniku lekcyjnym. 

5) Przez usprawiedliwienie nieobecności rozumie się podanie przyczyny i daty 

nieobecności. 

2.  Tryb zwolnienia z lekcji: 

1) uczeń, który musi zwolnic się z zajęć lekcyjnych w trakcie ich trwania powinien zwolnic 

się u nauczyciela przedmiotu, jeżeli ma być zwolniony z jego lekcji, u wychowawcy, 

jeżeli zwolnienie obejmuje kilka godzin lub jeden dzień, w pozostałych przypadkach u 

dyrektora Gimnazjum: 

2) niezależnie od zgody nauczyciela przedmiotu, wychowawcy czy dyrektora Gimnazjum 

zwolnienie takie musi być potwierdzone przez rodziców w formie pisemnej lub 

telefonicznej u wychowawcy klasy. 

3) zwolnienie ucznia w czasie trwania zajęć z powodu niedyspozycji zdrowotnej wymaga 

potwierdzenia wychowawcy, nauczyciela, dyrektora szkoły a następnie powiadomienia 

rodziców 9prawnych opiekunów)  

3.   W szkole obowiązuje ucznia: 

1) na co dzień skromny strój; 

2) strój galowy białą bluzka/koszula, ciemna spódnica, ciemne spodnie podczas: 

a) uroczystości szkolnych i okolicznościowych, 

b) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

c) egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, 

d) innych dniach ogłoszonych przez dyrektora Gimnazjum jako dni galowe. 

4.  Niedozwolone jest noszenie symboli związanych  z przemocą i używkami oraz ubrań 

odkrywających brzuch i nadmiernie dekolt.  

 

§ 30 

1. W Gimnazjum funkcjonuje świetlica dla uczniów, którzy wymagają pomocy i opieki  

oraz chcą rozwijać zainteresowania. 

2. Celem pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz odpowiednich 

warunków do zaspokajania kontaktów społecznych i rozwijania zainteresowań. 

3. Świetlica jest czynna w godzinach ustalonych przez Dyrektora Gimnazjum. W świetlicy 

prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekraczać  25. 
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§ 31 

1.  Gimnazjum korzysta z biblioteki publiczno-szkolnej, mieszczącej się w obiekcie przy ulicy 

Bałtyckiej 145, służącej realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych 

i wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2.  Biblioteka składa się z pomieszczenia przeznaczonego do gromadzenia, przechowywania  

i wypożyczania księgozbioru oraz z czytelni. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp 

do jej zbiorów uczniom i nauczycielom podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

3.  Do zadań nauczyciela biblioteki należy: 

1) opracowanie projektu regulaminu  korzystania z biblioteki i czytelni, 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 

3) określenie godzin wypożyczania książek, 

4) popularyzacja czytelnictwa, m.in. poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, 

5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas, 

6) współpraca z nauczycielami Gimnazjum, 

7) zakup i oprawa książek. 

 

§ 32 

Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę: 

-  cztery sale dydaktyczne. 

Uczniowie Gimnazjum korzystają na zasadzie użyczenia od Szkoły Podstawowej nr 19 z: 

- sali gimnastycznej  wraz z zapleczem, 

- boisk sportowych, stołówki 

  

 
 

ROZDZIAŁ  VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

§ 33 

1.  W Gimnazjum  zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.  

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 

§ 34 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz  

jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

2.  Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1)  dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez: 

a)  kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b)  egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku 

wypadkowości; 

c)  rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach - zgodnie 

z opracowanym harmonogramem; 
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2)  przestrzeganie postanowień statutu; 

3)  zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

4)  rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych; 

5)  stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Gimnazjum  kryteriami; 

6)  podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

7)  wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

8)  aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

9)  stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

10)  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia, udzielanie pomocy w eliminowaniu 

niepowodzeń szkolnych; 

11)  współpraca z domem rodzinnym ucznia. 

3.  Nauczyciel ma obowiązek realizować, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a 

ustawy – Karta Nauczyciela, dodatkowo  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 

statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów w wymiarze 2 godzin w tygodniu.  

 

§ 35  

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem  

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

§ 36 

1.  Dyrektor Gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe  

lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.  

2.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Gimnazjum na wniosek 

zespołu 

3. W przypadku utworzenia zespołu, o którym mowa w ust.1, jego cele i zadania określa Rada 

Pedagogiczna Gimnazjum. 

§ 37 

1.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej Dyrektor Gimnazjum 

powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”, który opiekuje się danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

3.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

Gimnazjum, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 

wychowanka. 

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

1) zdiagnozować warunki życia  i nauki swoich wychowanków, 

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający 

wychowanie prorodzinne, 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych, 
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4)  współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

5)  współpracować z pedagogiem szkolnym i  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

Nr 1 w Olsztynie, 

6)  śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

7)  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

8)  udzielać porad w zakresie  możliwości dalszego kształcenia się oraz wyboru zawodu, 

9)  kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu, 

10)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawie postępów w nauce 

i zachowaniu się ucznia, 

11)  uczestniczyć w zebraniach rodziców. 

5.  Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 

6.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w  Olsztynie i pedagoga szkolnego. 

 

§ 38 

1. W Gimnazjum  zatrudniony jest pedagog szkolny, do zadań którego należy w 

szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2) określenie form i sposobów udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio 

do rozpoznawanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców, i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów  

z udziałem rodziców i nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego 

Gimnazjum, Szkolnego Programu Profilaktyki; 

5) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających  

z Programu Wychowawczego Gimnazjum; 

6) działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

7) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

oraz udzielanie informacji w tym zakresie; 

8) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, diagnozowania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspierania 

mocnych stron uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

10) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 
§ 39 

W Gimnazjum zatrudniony jest doradca zawodowy, do zadań którego należy  

w szczególności: 

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 



32 

 

2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3. wskazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji  

na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących 

m.in. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie; 

4. udzielenie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; 

6. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 

§ 40 

1.  Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, w wieku  

od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia 

Gimnazjum jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. 

2.   Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są zgodnie z naborem elektronicznym 

obowiązującym w mieście : 

1) z urzędu - na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), absolwenci  szkół podstawowych 

mieszkający w obwodzie Gimnazjum, 

2) na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) - absolwenci  szkół podstawowych 

mieszkający  poza obwodem  Gimnazjum nr 15,   zgodnie z kryteriami rekrutacji 

określonymi w ust 2a 

2a .Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum określają przepisy: Ustawa z 

dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014r., poz. 7) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 

2015/2016 dyrektor Gimnazjum, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 i 

2015r., podaje kandydatowi do wiadomości kryteria zawarte w statucie Gimnazjum. 

 2b  O przyjęciu do Gimnazjum kandydata spoza obwodu decyduje suma punktów 

uzyskanych w  postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:  

1) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej ………………….…............................. max 40 pkt., 

2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 5 przedmiotów na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

a)   liczbowo określona ocena z języka polskiego…………………......…... max 6 

pkt., 

b) liczbowo określona ocena z matematyki……….….…………….……… max 6 

pkt., 

c) liczbowo określona ocena z historii i społeczeństwa .………..........….... max 6 

pkt., 

d) liczbowo określona ocena z przyrody…………….…….......................... max 6 

pkt., 

e) liczbowo określona ocena z języka obcego nowożytnego .….…..…...… max 6 

pkt., 
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3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem ……....…............ 8 pkt., 

4) liczba punktów uzyskanych za ocenę zachowania na świadectwie ukończenia  

     szkoły podstawowej: 

a) wzorowe …………………………………………………..…………..…. 4 pkt. 

b) bardzo dobre …………………………………………….....…………….  2 pkt. 

5) osiągnięcia kandydata w kategoriach: 

a) naukowych – udział w konkursach przedmiotowych co najmniej na 

        szczeblu wojewódzkim …………………….…...…….……….........…... 4 pkt. 

b) sportowych lub artystycznych 

- miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim  

       i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ….………..…….……….  .  max 2 pkt 

- miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym ……………..……… ……... 1 pkt  -   2 pkt. 

c) innych 

- aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego ................. max 1 pkt         

- wolontariat ………………………………………………………    1 pkt    -  2 pkt. 

6) komisja rekrutacyjna uwzględnia co najwyżej 3 osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

7) maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 90,  

8) komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu 

kandydata do Gimnazjum. 

 9. Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata spoza obwodu w przypadku, 

gdy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej została wpisana nieodpowiednia 

lub naganna ocena zachowania.   

3.  (uchylony)   

3a Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowani do Gimnazjum w pierwszej kolejności i w 

postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują 90 punktów lub wpis „laureat konkursu”. 

3b. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu   

rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata,  

2) niepełnosprawność kandydata,  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,  

8) ustalenie kandydatowi indywidualnego programu lub toku nauki,  

9) zamieszkanie kandydata w Olsztynie. 

 Kryteria, o których mowa w 3b, mają jednakową wartość – po 1 punkcie. 

3c. Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata spoza obwodu w przypadku, 

gdy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej została wpisana nieodpowiednia lub 

naganna ocena zachowania. 

4.  Listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów uwzględniających oceny i inne 

osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

5. (uchylony)  

6. (uchylony)   
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6a Do klasy II i III przyjmowani są uczniowie mieszkający poza obwodem Gimnazjum Nr 15 

im Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie w przypadku gdy: 

1) szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

2) średnia ocen ucznia z przedmiotów obowiązkowych nie jest niższa niż 4:03) uczeń ma 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania; 

6b. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen 

wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach; 

3) świadectwa zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa. 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia 

 

  

 

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 41 

1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do: 

1) nauki, 

2) poszanowania swej godności,  

3) nietykalności osobistej, 

4) swobody wyznania oraz wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra 

osobistego osób trzecich, 

5) ochrony przed dyskryminacją, 

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

7)  bezpiecznych warunków pobytu w Gimnazjum, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej, 

8) jawnej i umotywowanej oceny, 

9) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

10)  posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych 

i zachowania, 

11)  tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

12)  wypoczynku, 

13)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

14)  reprezentowania Gimnazjum w konkursach, przeglądach i zawodach. 

15)  korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 

i w myśl obowiązujących regulaminów. 

2.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

1)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2)  przygotowywać się do zajęć, 

3)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek, 

4)  uczeń, który zostawia po sobie nieporządek zobowiązany jest sprzątnąć (zamieść, 

wytrzeć ławkę), 



35 

 

5)  uczęszczać na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów 

podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych, 

6)  zmieniać obuwie, 

7)  wystrzegać się  nałogów, 

8)  przestrzegać zasad kultury współżycia, 

9)  dbać o honor i tradycję Gimnazjum, 

10)  podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady     

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

11)  okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Gimnazjum  

i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy, 

   12 ) niekorzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i innych 

urządzeń podczas lekcji (może używać telefonów komórkowych podczas przerwy 

tylko do komunikowania się).   

 12a. Uczniowi nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o 

podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu, papierosów i e-papierosów; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) zapraszać obcych osób do szkoły; 

7) niszczyć dóbr materialnych zgromadzonym w Gimnazjum. W przypadku ich 

zniszczenia uczeń i jego rodzice ponoszą koszty materialne naprawy. 

 

3. W przypadku naruszenia praw zawartych w statucie uczeń lub jego rodzic (prawny 

opiekun) może zwrócić się za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga do Dyrektora 

Gimnazjum w formie ustnej lub pisemnej. Dyrektor Gimnazjum w terminie 14 dni 

powiadamia zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia sprawy i podjętych działaniach. 

 

 

NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW 

§ 42 

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Gimnazjum, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę.  

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Gimnazjum: 

1)  pochwała wychowawcy, 

2)  pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3)  dyplom,  

4)  nagrody książkowe lub rzeczowe. 

3. Warunki przyznawania nagród uczniom Gimnazjum: 
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1)  uczeń otrzymuje nagrodę książkową lub rzeczową, jeżeli uzyskał średnią ocen 

conajmniej 4,75 z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, a ocenę zachowania 

wzorową lub bardzo dobrą; 

2)  uczeń otrzymuje nagrodę książkową, jeśli wyróżniał się w określonej dziedzinie 

(np. czytelniczej, sportowej, w pracach na rzecz Gimnazjum i klasy, w olimpiadach 

przedmiotowych); 

4.  Nagrody wymienione w ust.2 pkt. 2-4 przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek 

wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 43 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Gimnazjum uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) upomnieniem Dyrektora, 

3) w wyjątkowych sytuacjach, upomnieniem Dyrektora wobec społeczności 

uczniowskiej , 

4) pisemnym powiadomieniem rodziców o niewłaściwej postawie ucznia, 

5) przeniesieniem ucznia do równoległej klasy Gimnazjum, 

6) wystąpieniem Dyrektora Gimnazjum do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora 

Oświaty  z wnioskiem o przeniesienie do innego Gimnazjum.  

2.  Z wnioskiem, o którym mowa w ust.1 pkt 6, może wystąpić Dyrektor Gimnazjum,  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w przypadku gdy uczeń: 

1) zakłócał porządek pracy Gimnazjum, 

2) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw, 

3) używał lub rozprowadzał środki odurzające (np. alkohol, narkotyki itp.) albo 

przebywał pod ich wpływem na terenie Gimnazjum lub poza nim, podczas zajęć  

i  imprez  organizowanych dla uczniów Gimnazjum, 

4) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych, 

5) odnosił się niewłaściwie do uczniów, nauczycieli, pracowników Gimnazjum i innych 

osób, uwłaczając ich godności osobistej, 

6) dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia  

lub pracownika Gimnazjum. 

3.  Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w ust.1 pkt 2-5 podejmuje, z zastrzeżeniem 

ust.4, dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy. 

4.   Udzielenie kary wymienionej w ust.1 pkt 5 następuje po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

5.   W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie. 

6.  O zastosowaniu kary określonej w ust. 1 pkt. 4 - 6 dyrektor Gimnazjum powiadamia 

rodziców ucznia na piśmie w ciągu 7 dni. 

7.  Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się 

do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 7 dni od powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną 

decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 44 

Gimnazjum  używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 45 

1.  Gimnazjum posiada własny sztandar i ceremoniał. 

2.  Szkoła otacza szczególną czcią postać patronki Marii Zientary – Malewskiej. Rocznice 

związane z jej życiem winny być obchodzone w szkole szczególnie uroczyście. 

3.  Na tradycje i ceremoniał szkoły składają się: 

1) Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych wymagających 

podkreślenia ich doniosłego charakteru. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor 

Gimnazjum. 

2) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.  

3) Ślubowanie klas pierwszych. 

4) Święto Gimnazjum (rocznica nadania Gimnazjum imienia i sztandaru). 

5) Uroczystości rocznicowe związane ze świętami narodowymi. 

§ 46 

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

1a. W szkole prowadzona jest elektroniczna dokumentacja przebiegu nauczania w formie 

dziennika elektronicznego. Jej funkcjonowanie regulują „Procedury prowadzenia 

elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania. 

1) Z „Procedurami prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania”, 

rodzice i uczniowie  zapoznawani są uczniowie na początku roku szkolnego. 

Wszystkich użytkowników Systemu obowiązuje przestrzeganie powyższych procedur. 

2) Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym zapewnia się możliwość 

zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

3) Indywidualne loginy i hasła pierwszego logowania rodzice i uczniowie otrzymują od 

wychowawcy klasy bezpłatnie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

4) Odczytanie informacji przez użytkownika zawarte w module WIADOMOŚCI, jest 

równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone 

zostaje automatycznie odpowiednia adnotacją  systemu przy wiadomości. Adnotację 

potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną 

skutecznemu dostarczeniu.  

2. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 47 

1. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. Jeżeli w trakcie roku szkolnego Statut będzie nowelizowanybęda wymagane zmiany, 

dyrektor Gimnazjum do końca września następnego roku szkolnego, w drodze komunikatu, 

ogłasza tekst jednolity statutu. 

 

 


