
                                                                                                                                                                               

 

1 

             Tekst ujednolicony wg stanu na 2 października 2013r. 

 

STATUT 

Zespołu Szkół nr 113 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 

 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. W skład Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 

35/41, zwanego dalej „Zespołem”, wchodzą następujące szkoły: 

1) Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w 

Warszawie, ul. Olgierda 35/41; 

2) CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w 

Warszawie, ul. Olgierda 35/41. 

2. Pełna nazwa Zespołu brzmi następująco: Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41. 

3. Na pieczęciach urzędowych i tablicach Zespołu używana jest nazwa Zespołu w pełnym 

brzmieniu. 

4. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i pełną 

nazwę danej szkoły. 

§ 2. 

1. Zespół jest jednostką budżetową. 

2. Organem prowadzącym Zespół jest m. st. Warszawa, a nadzór pedagogiczny nad nim 

sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§ 3. 

Podstawą prawną działalności Zespołu jest w szczególności: 

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”; 

2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z 

jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.); 
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3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 

562, z późn. zm.); 

4. statut Zespołu. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

§ 4. 

Celem Zespołu jest: 

1. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa                             

ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego; 

2. przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach wyższego stopnia;  

3. rozwijanie zdolności formułowania prawidłowych sądów, wprowadzenie w dziedzictwo   

kultury, opanowanie skutecznej komunikacji, nauka tolerancji, rozwijanie u uczniów 

poczucia odpowiedzialności, patriotyzm ; 

4. wspieranie uczniów w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

poprzez prowadzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć informacyjno  - 

zawodoznawczych dla wszystkich klas; 

5. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad    

określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu i wieku ucznia, a w  

szczególności: 

1) prowadzenie działalności profilaktycznej oraz doraźnej pomocy dla młodzieży z 

dysfunkcjami i zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez współpracę z 

rodziną, ze szkolną służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami zajmującymi się 

problematyką dzieci i młodzieży, 

2) prowadzenie oddziaływania integracyjnego zmierzającego do poprawy sytuacji 

dziecka w grupie rówieśniczej, 

3) zapewnienie opieki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i 

ochrony zdrowia, 

4) zapewnienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i 

akceptacji potrzeb innych osób; 
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6. zapewnienie uczniom pełnego prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu 

tolerancji; 

7. współpraca ze stowarzyszeniami, innymi organizacjami oraz szkołami wyższymi   

zainteresowanymi działalnością dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą wśród 

dzieci  i młodzieży; 

8. rozwijanie umiejętności językowych uczniów. 

 

§ 5. 

Do zadań Zespołu należy: 

1. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

2. realizacja ustalonych podstaw programowych; 

3. zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

§ 6. 

Zespół realizuje zadania poprzez: 

1. tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i 

nauczycielowi; 

2. uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i 

poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju; 

3. stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 

4. umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów 

nauczania; 

5. dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania; 

6. dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów; 

7. umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie 

samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do 

dalszej edukacji; 

8. rozwijanie kompetencji językowych w oddziałach dwujęzycznych; 

9. stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Zespołu w następujących formach: 

1) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, udział w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych; 

2) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Zespołu w różnych formach 
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doskonalenia zawodowego; 

3) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy Zespołu; 

4) monitorowanie i ewaluacja poziomu i efektywności pracy Zespołu; 

5) współpraca z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań; 

10.  stosowanie w szkole procedur określających normy postępowania i konsekwencje w 

przypadku  ich nieprzestrzegania (System Norm i Konsekwencji – SNiK).  

 

§ 7. 

Współpraca wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega na: 

1. czynnym włączaniu rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w Zespole 

poprzez Radę Rodziców; 

2. organizowanie warsztatów dla rodziców; 

3. bieżącym informowaniu rodziców o postępach dziecka na zebraniach i za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

 

§ 8. 

1. W Zespole realizowane są: wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego oraz 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia. 

2. Zajęcia organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

 

  § 9. 

1. Zespół prowadzi stałą współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w 

tym poradniami specjalistycznymi. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, realizowana jest poprzez: 

1) organizowanie spotkań pracowników poradni z uczniami, rodzicami i Radą 

Pedagogiczną; 

2) wydawanie przez poradnie opinii w przypadkach określonych w odrębnych       

przepisach. 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                               

 

5 

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

§ 10. 

Organami Zespołu są: 

1. Dyrektor; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Rada Rodziców; 

4. Samorząd Uczniowski. 

§ 11. 

1. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa; 

7) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania; 

8) dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w 

przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; 

9) przepis ust.8 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W 

uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać 

przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i  

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w 

sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom 

Zespołu; 
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników Zespołu. 

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi. 

 

§ 12. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym półroczu/semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

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

co najmniej połowy jej członków. 

9.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

§ 13. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie statutu Zespołu oraz dokonywanie w nim zmian; 

2) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Zespole; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

       pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 

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

      ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

      wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska     

Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

§ 14. 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem Zespołu. 

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, innych organów Zespołu, organu 

prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego Zespołu 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 działań o 

charakterze profilaktycznym skierowanych do uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

       wychowania Zespołu; 
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3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 15. 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych 

praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i celem oraz 

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 rozwijaniem i zaspokajaniem własnych 

zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami z uwzględnieniem możliwości 

organizacyjnych Zespołu i w porozumieniu z Dyrektorem; 

5)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. W Zespole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia w osobie nauczyciela wybieranego przez 

uczniów poprzez głosowanie. 

                                                            § 16. 

1. Organy Zespołu informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach albo podjętych 

uchwałach. 

2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Zespołu, 

przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 

organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu. 

3. Kolegialne organy Zespołu mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 
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4. Spory między organami rozstrzyga komisja, w skład której wchodzą: po jednym 

przedstawicielu każdego z organów będących w sporze oraz przedstawiciel organu, który 

nie pozostaje w sporze. Rozstrzygnięcie komisji zapada bezwzględną większością 

głosów. 

 

Rozdział 4 

Organizacja Zespołu 

§ 17. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

2. Liczebność oddziałów określa organ prowadzący. 

                                                                          § 18. 

1. Oddziałem opiekuje się wychowawca. 

2. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje 

się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 19. 

1. W roku szkolnym, w którym Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się 

stanowisko wicedyrektora. 

2.  Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego Zespół, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 20. 

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

zajęć edukacyjnych w Gimnazjum w czasie od 30 do 60 minut, a w Liceum w innym wymiarze, 

nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

Czas trwania roku szkolnego jest podzielony na dwa półrocza, w miarę możliwości o równej 

liczbie dni, w których odbywają się zajęcia edukacyjne. 

 

§ 21. 

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

określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
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nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zespołu zatwierdza 

organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 22. 

1. 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. 

2. W szkole funkcjonują nauczycielskie zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy, 

zespoły problemowo - zadaniowe. 

3.  Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele 

grupy przedmiotów. 

4.  Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badanie osiągnięć uczniów; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a 

także w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

5. Do zadań zespołu wychowawczego należy analizowanie i rozwiązywanie problemów 

dydaktyczno - wychowawczych w Zespole. 

6. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: pedagog szkolny, psycholog szkolny 

oraz wychowawcy oddziałów. 

§ 23. 

W Zespole organizowane są: 

1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno – wychowawczym; 

2. w miarę możliwości i potrzeb: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – 
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wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 24. 

1. Zespół prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 

1) koła zainteresowań i koła przedmiotowe; 

2) zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. 

2. Udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz 

dydaktyczno – wyrównawczych jest nieodpłatny. 

 

§ 25. 

Do realizacji zadań statutowych Zespół zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sal lekcyjnych); 

2. biblioteki; 

3. sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych; 

4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

 

§ 26. 

1. Zespół szkół posiada wspólną bibliotekę dla wszystkich typów szkół wchodzących w jej 

skład. 

2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspierającą doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

3. Zadaniem biblioteki w szczególności jest: 

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania poprzez udostępnianie książek i 

innych źródeł informacji; 

2)  wspomaganie edukacji informatycznej uczniów poprzez  możliwość korzystania z 

sali multimedialnej; 

3)  rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez 

podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak: 

organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatów czytelniczych 

oraz indywidualną pracę z uczniem; 
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4) uczestniczenie  w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, 

w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji. Pełni rolę 

ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli  i rodziców. 

5) wspieranie inicjatyw twórczych uczniów; 

6) udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej; 

7) popularyzacja wiedzy pedagogicznej oraz wspieranie pracy i kształcenia 

ustawicznego nauczycieli; 

8) archiwizowanie, dokumentowanie i promowanie działań szkoły (również w formie 

elektronicznej). 

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a 

także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1)  gromadzenie i opracowanie zbiorów,  

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

3)  prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach, 

4)  korzystanie z komputerów podłączonych do Internetu 

6. Wydatki biblioteki szkolnej są finansowane z budżetu szkoły oraz uzupełniane dotacjami 

Rady Rodziców i innych ofiarodawców. 

7. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji 

planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy 

materiałów: 

1)  dokumenty piśmiennicze 

2) dokumenty niepiśmienni cze takie jak kasety, płyty CD, CD-R, DVD 

8. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczącej się młodzieży. 

9. Współpraca z innymi bibliotekami polega na: 

1) wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych; 

2) wymianie wiedzy i doświadczeń; 

3) udziale w targach i kiermaszach. 

     10.  Zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w § 55 Statutu szkoły. 

 

§ 27. 

1. Zespół zapewnia bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie: 

1) w czasie pobytu w Zespole poprzez: 
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a) dyżury nauczycieli i innych pracowników w budynku i jego otoczeniu zgodnie z 

ustalonym harmonogramem dyżurów; 

b)  prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem nauczycieli; 

c) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia zajęć 

w  każdym dniu; 

d) zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu; 

2) w czasie pobytu poza Zespołem poprzez: 

a) przydzielanie opiekunów wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

b) zaopatrzenie uczniów w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej w 

czasie prac na rzecz Zespołu lub środowiska. 

2. W budynku Zespołu zapewnia się: 

1) oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych 

miejscach; 

2)  odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal lekcyjnych; 

3)  odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest 

wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym; 

4) wyposażenie, które spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz  

przeciwpożarowych.  

3. Wejście na teren Zespołu zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na 

terenie osób nieuprawnionych. 

4. Zespół zabezpiecza odpowiednie warunki nauki i pracy poprzez: 

1) szkolenie wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

udzielania pierwszej pomocy; 

2) dostosowanie wymiarów ławek uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do 

wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz wymagań ergonomii; 

3) zapewnienie uczniom opieki pielęgniarskiej w miarę możliwości i potrzeb; 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych; 

5) cykliczne przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły; 

6) omawianie przepisów ruchu drogowego. 

5.  Rodzice powinni zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby dziecka, które mogą mieć 

wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy. 

6. W przypadku konieczności stałego przyjmowania leków przez ucznia na terenie szkoły, 



                                                                                                                                                                               

 

14 

rodzic zobowiązany jest powiadomić o fakcie pielęgniarkę szkolną, ponieważ odbywać 

się to powinno pod nadzorem pielęgniarki w gabinecie pomocy przedlekarskiej. 

 

Rozdział 5 

Zasady rekrutacji uczniów 

§ 28. 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się: 

1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

Gimnazjum; 

2)  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami; 

3) w przypadku oddziałów dwujęzycznych o przyjęciu decyduje: wynik sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, wynik sprawdzianu po szkole podstawowej oraz oceny na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, o przyjęciu decydują 

następujące kryteria: 

1) średnia ocen uzyskana z zajęć edukacyjnych umieszczonych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej oraz ocena zachowania; 

2)  liczba punktów uzyskana za wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu, o którym mowa w odrębnych przepisach; 

3)  inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program 

obejmuje  w  całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego 

przedmiotu, przyjmowani są   do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Szczegółowy opis procedury rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji do Gimnazjum 

zatwierdzany na każdy rok szkolny. 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

15 

§ 29. 

1. Rekrutacja do Liceum jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.  

2. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. 

3. O przyjęciu kandydata decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do 

szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponad 

gimnazjalnych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych 

wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. 

5. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są na 

podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor 

szkoły. 

6. Kandydaci do klasy dwujęzycznej kwalifikowani są na podstawie wyników sprawdzianu 

umiejętności językowych. 

7. Szczegółowy opis procedury rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji do liceum 

zatwierdzany na każdy rok szkolny. 

 

Rozdział 6 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

§ 30. 

1. W  Zespole Szkół nr 113 ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie 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 

szkole  programów nauczania. 
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§ 31. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej 

w rozporządzeniu MEiN; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

6) osiągnięcia uczniów wynikające z aktywności w różnego rodzaju konkursach, 

projektach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych są uwzględniane w ocenianiu 

śródrocznym w postaci ocen cząstkowych z jednego lub więcej przedmiotów, których 

podstawa programowa jest zbieżna z rodzajem aktywności dziecka. Decyzję o 

wpisaniu ocen podejmuje nauczyciel. 

2. Ocena z przedmiotu jest jawna dla rodzica i ucznia. 

3. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia opinie i orzeczenia psychologiczno - 

pedagogiczne  oraz indywidualne   możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 32. 

Sposób informowania o ocenianiu 

Informacje przekazywane są uczniom ustnie lub pisemnie na zajęciach edukacyjnych lub drogą 

elektroniczną (e-mail, dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły); rodzicom podczas 

zebrań, indywidualnych spotkań, drogą mailową, poprzez dziennik elektroniczny, stronę 

internetową szkoły.   

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i 
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trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania i skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić w czasie indywidualnej rozmowy z zainteresowanym w ciągu 

trzech dni od zgłoszonej prośby. 

 

 

§ 33. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych; 

 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii; 
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 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1 – 3, który objęty 

jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i zajęć 

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

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

5. 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, afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 34. 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych 

1. Sformułowane przez nauczyciela wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania 

(PSO) przygotowanym dla każdego przedmiotu. Dokument ten jest jawny i dostępny w 

bibliotece szkolnej 

2. Oceny śródroczne i roczne (semestralne) wystawiane są na podstawie średniej ważonej 

ocen    cząstkowych wg następującego schematu : 
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średnia ocena 

1,00  - 1,74 ocena niedostateczna 

1,75  - 2,74 ocena dopuszczająca 

2,75 – 3,74 ocena dostateczna 

3,75 – 4,74 ocena dobra 

4,75 – 5,24 ocena bardzo dobra 

5,25 – 6,00 ocena celująca 

 

3. Wagi ocen za poszczególne osiągnięcia edukacyjne ustalane są w zespołach przedmiotowych,         

zapisane w PSO i podane do wiadomości uczniów na pierwszych zajęciach we wrześniu. 

4. Na śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną zasadniczy wpływ mają oceny   

      z pisemnych  prac kontrolnych, w których nie mniej niż 60% zadań  jest z zakresu poziomu  

podstawowego. 

 

5.W Gimnazjum nr 142 stosuje się następujące normy ocen dla pisemnej pracy kontrolnej 

 (testu): 

Poniżej 35%   - ocena niedostateczna 

35%  - 49%    - ocena dopuszczająca 

50%  - 74%    - ocena dostateczna 

75%  - 89%    - ocena dobra 

90%  - 100%  - ocena bardzo dobra 

6. W CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym stosuje się następujące normy ocen dla 

 pisemnej pracy kontrolnej (testu): 

 Poniżej 50%   - ocena niedostateczna 

 50%  - 60%    - ocena dopuszczająca 

 61%  - 74%    - ocena dostateczna 

 75%  - 89%    - ocena dobra 

  90%  - 100%  - ocena bardzo dobra 

7. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który podejmuje działania wykraczające poza 

wymagania określone programem nauczania, ustalone w indywidualnym kontrakcie 

zawartym z nauczycielem. 

8. Oceny z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący tego przedmiotu.  
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9. Dopuszcza się stosowanie „-” i „+” jako formy oceny aktywności ucznia na lekcji, 

uzupełniającej ocenianie bieżące. 

10. Oceny cząstkowe wpisywane są do dziennika w formie cyfr (z plusami lub minusami), 

gdzie „plus” podnosi wartość oceny o 0,50; natomiast „minus” obniża jej wartość o 0,25. 

Oceny klasyfikacyjne wpisywane są w pełnym brzmieniu. 

§ 35. 

1. Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: 

1) prace klasowe; 

2) kartkówki; 

3) odpowiedzi ustne; 

4) zadania domowe; 

5) sprawdziany/testy diagnozujące; 

6) wytwory lub doświadczenia; 

7) opracowania i prezentacje. 

2. Ocenie podlegają: 

1) przygotowanie do lekcji; 

2) wypowiedzi ustne i pisemne; 

3) aktywność w czasie lekcji; 

4) zeszyty; 

5) prace domowe; 

6) działania dodatkowe, ponadstandardowe; 

7) inne elementy- specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 36. 

1. Prace klasowe przeprowadzane są po zrealizowaniu większej partii materiału wynikającej 

z podstawy programowej danego przedmiotu. 

2. Praca klasowa z przedmiotu jest zapowiadana co najmniej na tydzień przed planowanym 

terminem. 

3. Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa. 

4. Dopuszcza się tylko jedną pracę klasową w tym samym dniu i nie więcej niż dwie w tym 

samym tygodniu w gimnazjum oraz nie więcej niż trzy prace klasowe w liceum. 

5. Prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nieprzekraczającym 

czternastu dni od ich napisania. 
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6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom, 

a następnie przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

7. Kartkówki sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia z trzech ostatnich 

lekcji. Mogą być niezapowiedziane,  a czas ich trwania nie przekracza piętnastu minut. 

 

§ 37. 

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. 

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści. 

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

      edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum 

4. Udział w projekcie edukacyjnym i  jego publicznej prezentacji, odnotowywany na 

świadectwie ukończenia gimnazjum jest brany pod uwagę przy ocenianiu zachowania, 

wystawieniu oceny rocznej z przedmiotu ( jeżeli tematyka projektu dotyczy jednego 

przedmiotu) albo jednego z przedmiotów ( jeżeli tematyka projektu ma charakter 

interdyscyplinarny). W tym drugim przypadku decyzję podejmuje zespół nauczycieli 

opiekujących się projektem. 

§ 38. 

 Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w 

stopniach w następującej skali:  

1) ocena niedostateczna (1) – ndst. 

2) ocena dopuszczająca (2) – dop. 

3) ocena dostateczna (3) – dst. 

4) ocena dobra (4) – db. 

5) ocena bardzo dobra (5) – bdb. 

6) ocena celująca (6) – cel 

 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 
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5) nieodpowiednie; 

6)  naganne. 

§ 39. 

1. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych powinna uwzględniać: stopień osiągnięcia 

przez ucznia wymagań  edukacyjnych, systematyczność pracy ucznia i jego możliwości 

psychofizyczne. 

2. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania; 

3) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

5) zawarł z nauczycielem kontrakt.   

3. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

3) potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji; 

4) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych 

sytuacjach. 

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w tym 

opanował treści złożone; 

2) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

5. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania na poziomie 

nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych; 

2) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy 

typowe; 

3) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności; 

6. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie uniemożliwiają 
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dalszego kształcenia; 

2) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. 

7. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował koniecznych umiejętności i wiadomości objętych programem co 

uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy; 

2) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci 

współpracy z nauczycielem. 

§ 40. 

1. Wychowawca klasy przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej cztery spotkania 

ogólne (wywiadówki) z rodzicami celem przedstawienia i omówienia osiągnięć w nauce i 

zachowania uczniów. 

2. Nie później niż na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

 

§ 41. 

Ocena zachowania 

1. Ocena zachowania odzwierciedla stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego  i norm etycznych.  

2. Ocena  zachowania, zgodnie z przepisami, nie może mieć wpływu na stopnie z 

przedmiotów nauczania. Ocena zachowania uwzględniana jest przy przyznawaniu 

stypendium za wyniki w nauce. Zasady przyznawania stypendium określone są 

odrębnym regulaminem. 

3. Decyzję o ocenie zachowania ucznia podejmuje wychowawca klasy na podstawie: 

1) własnych obserwacji; 

2) pisemnej samooceny ucznia; 

3) opinii klasy; 

4) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji; 

5) opinii nauczycieli uczących ucznia sporządzonej w trakcie zebrania Klasowego 

Zespołu Nauczycieli; 

6) opinii nauczycieli nieuczących ucznia, w tym dyrektora, wicedyrektora i 

bibliotekarza, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia; 
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7) konsultacji z pedagogiem szkolnym; 

8) uwag innych pracowników szkoły, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia. 

4. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie szkoły i 

respektowanie norm opisanych w szkolnym Systemie Norm i Konsekwencji (SNiK); 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności naszej szkoły; 

3) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych; 

4) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

5) dbałość o honor i tradycje szkoły, w tym uszanowanie ceremoniału i jej historii; 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) frekwencję i punktualność ucznia. 

 

§ 42 

Wszystkie działania Zespołu zmierzają do osiągnięcia przez uczniów postaw i umiejętności 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Te pożądane cechy określa 

Sylwetka Absolwenta: 

 Jest świadomy bycia Polakiem i Europejczykiem; 

 Jest przygotowany do dalszej edukacji; 

 Zna języki obce; 

 Umie stosować procedury demokratyczne; 

 Jest twórczy i kreatywny; 

 Umie funkcjonować w aktualnych realiach gospodarczych; 

 Potrafi cieszyć się z sukcesów i akceptować porażki; 

 Umie poruszać się w świecie techniki; 

 Jest przyjaźnie, ale krytycznie nastawiony do świata; 

 Ma nawyk samokształcenia i doskonalenia korzystając z różnych źródeł wiedzy; 

 Odpowiedzialnie korzysta ze  środowiska naturalnego; 

 Traktuje zdrowie jako wartość; 

 Potrafi podejmować decyzje, wyciągać wnioski; 

 Jest punktualny, aktywny i samodzielny; 

 Świadomie korzysta z dóbr kultury. 
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Szczegółowe kryteria ocen z zachowania 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i 

zapisanych  w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności, realizuje dodatkowe zadania powierzone przez nauczycieli;  

2) godnie reprezentuje szkołę (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), zawsze dba 

o honor i tradycje szkoły; 

3) uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szkołę, szanuje 

zwyczaje i normy szkoły; 

4) prezentuje wzorowe postawy moralne i społeczne, godne naśladowania: 

a) posługuje się poprawną polszczyzną; 

b) nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia; 

c) zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich 

koleżanek i kolegów; 

d) dba o mienie szkolne; 

e) bezinteresownie pomaga innym; 

f) kieruje się wysoką kulturą osobistą; 

5)   nie ulega nałogom; 

6)   jego strój szkolny i wygląd jest wzorowym przykładem dla innych; 

7)  jest wzorem zachowania i postępowania dla innych. 

8)  podczas realizacji projektu gimnazjalnego bardzo aktywnie uczestniczył w kluczowych 

działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1)  bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i 

zapisanych  w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności 

(sporadycznie zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione – do trzech godzin  -  i 

spóźnienia);  

2)  godnie reprezentuje szkołę (olimpiady, konkursy, debaty, konferencje szkolne), dba o 

honor i tradycje szkoły; 

3)  uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, promuje szkołę, szanuje 

zwyczaje i normy szkoły; 

4)  prezentuje postawy moralne i społeczne, godne naśladowania: 
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a) posługuje się poprawną polszczyzną; 

b) nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia; 

c) zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich 

koleżanek i kolegów; 

d) dba o mienie szkolne; 

e) bezinteresownie pomaga innym; 

5)  nie ulega nałogom; 

6)  jego strój szkolny i wygląd jest przykładem dla innych; 

7)  pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków 

zespołu. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1)  dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i zapisanych  

w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności (zdarzają 

mu się godziny nieusprawiedliwione – do pięciu godzin -  i spóźnienia); 

2)  prezentuje właściwe postawy moralne i społeczne: 

a) posługuje się poprawną polszczyzną; 

b) nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia; 

c) zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich  

koleżanek i kolegów; 

d) dba o mienie szkolne; 

e) bezinteresownie pomaga innym; 

3)  nie ulega nałogom; 

4)  jego strój szkolny i wygląd nie budzi zastrzeżeń; 

5)  prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, 

reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1)  stara się wywiązywać się ze swoich obowiązków wynikających ze Statutu szkoły i 

zapisanych  w rozdziale „Prawa i obowiązki ucznia”, ma usprawiedliwione nieobecności, 

zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione ( do dwudziestu w półroczu) i spóźnienia; 

2)  prawie zawsze prezentuje właściwe postawy moralne i społeczne: 

a) posługuje się poprawną polszczyzną; 

b) nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia; 

c) zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, swoich 
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koleżanek i kolegów; 

d) dba o mienie szkolne; 

3)  nie ulega nałogom; 

4)  jego strój szkolny czasami budzi zastrzeżenia; 

5)  wypełniał stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub opiekuna projektu.  

5.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma godziny nieusprawiedliwione (powyżej 

dwudziestu godzin w półroczu) oraz liczne spóźnienia; 

2) nie chce uczestniczyć w życiu klasy i szkoły; 

3) nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego: 

a) używa wulgaryzmów; 

b) naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia; 

c) niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów; 

d) nie dba o mienie szkolne; 

4) ulega nałogom; 

5) jego strój szkolny i wygląd budzi zastrzeżenia; 

6) nie wywiązywał się w terminie ze swoich zadań w ramach realizacji projektu 

gimnazjalnego, powodując opóźnienia lub konieczność przejmowania zadań przez 

innych członków zespołu. 

6.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma nieusprawiedliwione nieobecności 

(powyżej dwudziestu godzin w półroczu) oraz nagminne spóźnienia; 

2) szkodzi dobremu imieniu szkoły, nie utożsamia się z jej społecznością, jest powodem 

skarg dotyczących niewłaściwego zachowania w szkole i poza szkołą; 

3) nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego, określonych w SNiK-u: 

a) używa wulgaryzmów; 

b) naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia; 

c) niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów; 

d) niszczy mienie szkolne; 

4) ulega nałogom; 
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5) wchodzi w konflikt z prawem; 

6) nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa 

była lekceważąca w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

 

§ 43. 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania 

 

1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do nauczyciela 

przedmiotu najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej chęć podwyższenia proponowanej oceny, jeżeli uczeń spełnił 

następujące warunki: 

1) systematycznie uczęszczał na zajęcia  (nie wagarował); 

2) nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub innymi ważnymi przyczynami są 

usprawiedliwione; 

3) pisał ważne prace klasowe, testy, sprawdziany obejmujące dużą partię materiału 

(powyżej 5 lekcji); 

4) solidnie wywiązywał się z obowiązków edukacyjnych – rzetelnie wykonywał 

ćwiczenia i zadania lekcyjne, odrabiał prace domowe i dodatkowe; 

2. Dla ucznia, wyrażającego wolę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel 

prowadzący te zajęcia określa: 

1) zakres materiału programowego i umiejętności, których opanowanie lub posiadanie  

jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

2) formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia ubiegającego się o 

podwyższenie oceny. 

3. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, 

jeżeli wypełni następujące warunki: 

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą wolę uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej; 

2) uczeń wykaże się wiedzą i umiejętnościami, których zakres określił nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a których opanowanie lub posiadanie jest 



                                                                                                                                                                               

 

29 

warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, w formie i terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

4. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do 

wychowawcy najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania chęć podwyższenia proponowanej oceny, 

jeżeli uczeń spełnił następujące warunki: 

1) systematycznie uczęszczał na zajęcia  (nie wagarował); 

2) nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub innymi ważnymi przyczynami są 

usprawiedliwione; 

3) przestrzega podstawowe zasad współżycia społecznego (§ 42 pkt. 5) 

5. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli 

w trakcie rozmowy z wychowawcą przedstawi argumenty potwierdzone przez 

przedstawiciela rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego wskazujące na 

możliwość podwyższenia oceny lub zobowiąże się wykonać dodatkowe działania na 

rzecz społeczności szkolnej. 

6. Uczniowi można podwyższyć ocenę o jeden stopień. 

 

§ 44 

Tryb odwoławczy 

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna ) 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  ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej oraz ustala roczną ( semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 
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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. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt 1,  przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ). 

4.W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) 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 prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

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 (semestralna) 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 (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 46. ust. 1. 
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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 pkt1, 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 (semestralnej) 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. 

 

§ 45. 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich 

jak: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie 
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fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny spełniającemu obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. Sytuacja ta nie dotyczy ucznia spełniającego obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki poza szkołą. W tym przypadku egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

komisja. 

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana. 

12. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, przy braku klasyfikacji 

śródrocznej, uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał u nauczyciela danego przedmiotu, w 

terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć w drugim półroczu. Termin zaliczenia jest 

uzgadniany z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Zaliczenie może odbywać 

się podczas dwóch spotkań i musi być odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel ze 

spotkania sporządza protokół. 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrz. § 44. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 44 i § 46 ust.1. 
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§46. 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy I gimnazjum - uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia na piśmie o treściach 

nauczania i wymaganiach 

3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, o ile inaczej nie stanowi rozporządzenie MEiN. 

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

muzyki, zajęć artystycznych, technologii informacyjnej,  informatyki, techniki oraz wychowania 

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

5. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia. Termin ustala dyrektor 

szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

6. W przypadku, gdy uczeń nie zda egzaminu poprawkowego – nie otrzymuje promocji 

 i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 46 pkt.7.  

7. W wyjątkowych  przypadkach (trudna sytuacja rodzinna ucznia, trudna sytuacja zdrowotna 

ucznia, przypadki losowe), uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna na 

posiedzeniu w sierpniu może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania  realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze 

programowo wyższym). Sytuacja ta może mieć miejsce raz w ciągu nauki na danym etapie 

kształcenia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Jeśli w wyniku zastrzeżeń rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, zgłoszonych do 5 dni  

w formie pisemnej do dyrektora od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, potwierdzi 

się niezgodność procedury egzaminu poprawkowego, to stosuje się tryb postępowania zgodny z 

§ 44. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną. 

10.Rada pedagogiczna w podjętej uchwale uzasadnia decyzję o promowaniu lub niepromowaniu 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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§ 47 

Promocja do klasy programowo wyższej 

 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrz. § 46 pkt.7, §47 pkt. 6. 

 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w 

gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum i liceum 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł  laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjny, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 Uczeń otrzymuje promocję również, gdy opuścił powyżej połowy zajęć edukacyjnych  

z przyczyn usprawiedliwionych, przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę 

pozytywną. 

 Uczeń otrzymuje promocję również, gdy opuścił powyżej połowy zajęć edukacyjnych  

z przyczyn nieusprawiedliwionych i spełnił następujące warunki: 

1) złożył podanie do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin klasyfikacyjny;  

2) otrzymał zgodę rady pedagogicznej; 

3) przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę pozytywną. 

 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole drugi raz z rzędu ustalono 

naganną ocenę zachowania.   

 

§ 48. 

Egzamin gimnazjalny 

Szczegółowe procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego ustalone są przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEiN 
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§ 49. 

Egzamin maturalny 

Egzamin maturalny przebiega zgodnie z procedurą opracowana przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną na podstawie aktualnych przepisów prawa oświatowego. 

 

Rozdział 7 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

§ 50. 

W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

§ 51. 

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole mają status funkcjonariusza publicznego. 

 

§ 52. 

Do obowiązków nauczyciela należy: 

1. przestrzeganie regulaminu pracy i regulaminu Rady Pedagogicznej; 

2. przestrzeganie przepisów statutu Zespołu; 

3. aktywne pełnienie dyżurów; 

4. systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

5. doskonalenie zawodowe; 

6. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

7. wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

            form oddziaływań w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych; 

8. promowanie zdrowego stylu życia i działanie na rzecz profilaktyki uzależnień oraz 

           ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi; 

9. reagowanie na wszelkie zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla życia lub 

            zdrowia; 

10. uczestniczenie w spotkaniach Klasowego Zespołu Nauczycielskiego (KZN). 

 

§ 53. 

Zadania wychowawcy: 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oddziału,  

a w szczególności:  
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 

wychowanka; 

4) współpraca z rodzicami. 

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) opracować w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły klasowy plan 

wychowawczy i tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy ( w porozumieniu 

z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego 

spotkania w roku szkolnym; 

3) nadzorować postępy w nauce i frekwencję ucznia; 

4) współpracować z rodzicami, włączając ich w rozwiązywanie problemów 

wychowawczych; 

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno –

pedagogiczną; 

6) prawidłowo i systematycznie prowadzić dokumentację klasową i określoną 

przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

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

ze strony: poradni psychologiczno – pedagogicznej i pedagoga szkolnego. 

4. Wychowawca przewodniczy zespołowi nauczycieli uczących w danej klasie zwanemu 

dalej Klasowym Zespołem Nauczycielskim (KZN). 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Klasowy Zespół 

Nauczycielski (KZN), którego zadaniem jest w szczególności: 

1) wspieranie ucznia uwzględniając jego indywidualne potrzeby; 

2) analiza sytuacji wychowawczej w klasie; 

3) analiza postępów w nauce; 

4) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

6. Zebrania Klasowych Zespołów Nauczycielskich muszą się odbyć przynajmniej 2 razy w 

półroczu. Zebrania są protokołowane. 
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§ 54. 

1. W Zespole zatrudnia się specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Do zadań specjalistów (pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) należy w 

szczególności: 

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 terapii indywidualnej i grupowej; 

4) prowadzenie preorientacji zawodowej; 

5) przewodniczenie zespołowi wychowawczemu. 

 

§ 55. 

W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, którego zadaniem jest  w szczególności: 

1. zgodnie z potrzebami czytelników gromadzenie zbiorów biblioteki, dokonywanie ich 

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego; 

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

3. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką i z 

indywidualnymi zainteresowaniami; 

4. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informowanie o 

nowościach  lub książkach szczególnie wartościowych; 

5. pomoc nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

6. przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa; 

7. opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych; 

8. utrzymywanie zbiorów bibliotecznych w odpowiednim stanie; 

9. dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację. 

10. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania przez uczniów 

i nauczycieli informacji z różnych źródeł. 

11. tworzenie warunków do kształtowania efektywnego posługiwania się uczniów 
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technologią informacyjną. 

12. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

 

§ 56. 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniając bezpieczeństwo 

uczniów, dbanie o ład i czystość w budynkach szkolnych i wokół nich. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust.1, ustala 

dyrektor. 

 

Rozdział 8 

Rodzice uczniów 

§ 57. 

1. Rodzice uczniów mają prawo do: 

1) występowania do organów Zespołu, zgodnie z kompetencjami tych organów, w 

każdej sprawie dotyczącej dziecka; 

2)  zapoznania się ze statutem Zespołu, programem wychowawczym Zespołu oraz 

kryteriami ocen z każdego przedmiotu; 

3) uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego 

ocenach; 

4) uzyskiwania pomocy w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dziecka; 

5) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka w przypadku trudnej sytuacji 

bytowej. 

§ 58. 

1. Rodzice uczniów mają obowiązek: 

1) zawiadamiać wychowawcę o nieobecności dziecka na zajęciach i usprawiedliwić tę 

nieobecność w terminie maksymalnie  7 dni od chwili powrotu dziecka do szkoły. 

2)  uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub 

dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom 

wychowawczym; 

3) ponieść odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w 

szkole przez dzieci;  
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4) dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka;  

5) przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia ich dziecka; 

6) przekazywać szkole wszelkie informacje, mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w 

środowisku szkolnym; 

7) przybyć po chorego ucznia lub wyznaczyć do tego osobę pełnoletnią. 

2. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym Zespołu w szczególności poprzez, 

m.in: 

1) opiniowanie planu wychowawczego oddziału opracowanego przez wychowawcę; 

2) udział w zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych; 

3) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego 

procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

4) włączanie się w życie szkoły, czynne uczestniczenie w pracach, imprezach i 

uroczystościach na rzecz klasy i szkoły. 

3. Organy Zespołu podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców w 

działalność na rzecz i dla dobra Zespołu. 

 

Rozdział 9 

Uczniowie 

§ 59. 

Uczniom gimnazjum i liceum przysługują wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

Uczeń ma prawo do: 

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zapoznania się z programami nauczania 

poszczególnych przedmiotów; 

2. wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich 

naruszenia; 

3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, rozwijania 

swoich zainteresowań i zdolności; 

4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz uzyskania pomocy 

w przypadku trudności w nauce;  

5. wyrażania myśli, przekonań i zachowań według swego światopoglądu i religii, jeśli nie 

narusza to godności innego człowieka; 

6. zachowania prywatności i nienaświetlania na forum klasy jego spraw osobistych; 
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7. wykorzystania godziny wychowawczej na problemy dotyczące spraw klasowych; 

8. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów; 

9. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (prac 

klasowych); 

10. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii 

(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki; 

12. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz 

psychologicznej; 

13. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

rozrywkowych na terenie Zespołu; 

14. wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających na terenie Zespołu. 

 

§ 60. 

W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Rzecznika 

Praw Ucznia, wychowawcy, pedagoga, a w dalszej kolejności do dyrektora. 

 

§ 61. 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i 

wsparcie, Zespół zapewnia opiekę psychologa, pedagoga szkolnego oraz pomoc materialną w 

postaci stypendiów, zapomóg socjalnych i dożywiania na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

§ 62. 

Uczeń ma obowiązek: 

1. regularnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie 

w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie; 

2. przedstawiać w terminie 7 dni od daty powrotu na zajęcia  pisemne usprawiedliwienie 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie: 

1) zaświadczenia lekarskiego; 

2) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o uzasadnionej przyczynie nieobecności 

na zajęciach szkolnych. Dopuszcza się usprawiedliwienie ustne nieobecności dziecka 
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przez rodzica/prawnego opiekuna na zebraniu oraz mailowe, jeżeli rodzic/ opiekun 

złożył u wychowawcy stosowne oświadczenie. 

3. dbać o schludny wygląd i strój zgodny z ogólnie przyjętymi normami;  

4. godnie reprezentować Zespół; 

5. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 

6. dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; 

7. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny; 

8. przestrzegać postanowień statutu Zespołu oraz ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa; 

9. przestrzegać zarządzeń dyrektora. 

 

§ 63. 

1.Uczeń może otrzymać nagrodę, m.in. za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie; 

2) aktywną pracę na rzecz środowiska szkolnego; 

3) zaangażowanie w wolontariat; 

4) wybitne osiągnięcia np. w konkursach przedmiotowych lub innych imprezach, w   

których uczestniczy szkoła; 

5) obywatelską postawę w wyjątkowych sytuacjach. 

2. Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia: 

1) świadectwo z wyróżnieniem ( dla ucznia, który uzyskał średnią ocen co najmniej  4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania); 

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec innych uczniów; 

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) stypendium naukowe i sportowe. 

 

§ 64. 

Zabrania się uczniom: 

1. agresji słownej i fizycznej; 

2. noszenia wyzywającego stroju; 

3. noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu uczniów (np. na twarzy, z wyjątkiem 

niewielkich kolczyków w uszach);  
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4. noszenia nakryć głowy z innych względów niż zdrowotne czy religijne; 

5. zapraszania obcych osób do szkoły; 

6. przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np. zapalniczek, 

noży, scyzoryków, broni, petard, materiałów żrących lub wybuchowych; 

7. przynoszenia do szkoły i spożywania używek (alkohol, papierosy, środki odurzające i 

in.); 

8. wypowiadania się w sposób obraźliwy o uczniach i pracownikach szkoły, w tym 

wykorzystując nowoczesne nośniki informacji (Internet, sms); 

9. używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

oraz robienia zdjęć, filmowania, nagrywania, z wyłączeniem sytuacji wynikających z 

realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

 

§ 65. 

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków, a także za 

naruszanie szkolnego porządku uczeń ponosi konsekwencje spośród wymienionych poniżej: 

1. zwrócenie uwagi przez nauczyciela; 

2. wezwanie rodziców i poinformowanie ich o jego nagannym zachowaniu; 

3. przeniesienie do innej klasy lub szkoły: 

1) uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionym przypadku na wniosek 

dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły; 

2) w przypadku uczniów, nie objętych już obowiązkiem szkolnym dyrektor w drodze 

decyzji może skreślić z listy uczniów, skreślenie ucznia następuje na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; 

4. obniżenie oceny zachowania; 

5. wykonanie pracy samokształceniowej w szkole pod nadzorem nauczyciela/pedagoga za 

zgodą rodziców; 

6. czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych, np. dyskotekach, 

wycieczkach; 

7. pozbawienie  funkcji pełnionych w szkole i klasie; 

8. czasowy  zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;. 

9. wprowadzenie zeszytu  kontroli zachowania ucznia; 
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10. powiadomienie policji, wystąpieniem do sądu – Wydział Rodziny i Nieletnich – o wgląd 

w wychowanie ucznia, o umieszczenie ucznia w placówce wychowawczej lub o inne 

postanowienie sądu w danej sprawie. 

 

§ 66. 

1. Uczeń może być ukarany w szczególności za: 

1) przejawy agresji fizycznej, słownej, presji psychicznej na terenie szkoły i poza szkołą 

w stosunku do ludzi, zwierząt, przyrody; 

2) zastraszanie i szantażowanie innych osób; 

3) palenie papierosów na terenie szkoły i poza szkołą; 

4) używanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych używek na terenie szkoły i poza 

szkołą; 

5) wagary; 

6) udział w działalności grup przestępczych, chuligańskich poza szkołą; 

7) inne zachowania na terenie szkoły i poza szkołą destrukcyjnie wpływające na ucznia i 

jego otoczenie, zagrażające jego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu; 

8) kradzieże, niszczenie przedmiotów i rzeczy należących do innych osób lub będących 

własnością społeczną ( dotyczy czynów dokonywanych na terenie szkoły i poza 

szkołą); 

9) niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

10) fałszowanie dokumentów.  

2. Od nałożonej kary uczeń ma prawo wnieść odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni  

od   ukarania. 

3. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary po uzyskaniu poręczenia nauczyciela i 

rodziców lub Samorządu Uczniowskiego. 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia. 

 

§ 67. 

1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadku: 

1) popełnienia z winy umyślnej czynu karalnego przeciwko czci, nietykalności cielesnej, 

zdrowiu, życiu, mieniu;  

2) uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków 



                                                                                                                                                                               

 

44 

wychowawczych; 

3) używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie 

organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych; 

4) picia alkoholu na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych; 

5) posiadania i rozprowadzania alkoholu i narkotyków na terenie szkoły i w czasie 

organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych; 

6) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, 

dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmieniania ocen. 

2.Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego. 

3. Rzecznikiem ucznia może być Rzecznik Praw Ucznia lub inny nauczyciel wskazany przez 

ucznia. 

4. Decyzję o skreśleniu uczeń otrzymuje na piśmie. 

5. Uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania do organu wskazanego w decyzji w ciągu 

14 dni od jej otrzymania. 

6.W czasie toczącego się postępowania uczeń ma prawo chodzić do szkoły, jeśli decyzji nie 

nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. 

7.Uczeń może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o warunkowe zawieszenie wykonania 

uchwały, po uzyskaniu poręczenia samorządu szkolnego lub innego organu szkoły. 

8.Wykonanie uchwały może zostać zawieszone decyzją dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

9.Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów przebiega zgodnie z przepisami 

KPA.  
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Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 68. 

Gimnazjum i Liceum posiadają własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 69. 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 70. 

Zespół prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

 

§ 71. 

Szczegółowe zasady finansowania określa plan finansowy Zespołu, opracowany przez Dyrektora 

z uwzględnieniem przepisów szczegółowych i zasad określonych przez organ prowadzący. 

 

§ 72. 

Zmian w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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