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Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 

2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych Dz. U. z 2015 poz. 843, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola i publicznych szkół Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 roku z późniejszymi 

zmianami. 
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Dział I 
 

 

Ogólne informacje o Szkole 
 

                         

§ 1. 
 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 imienia Marii Skłodowskiej 

– Curie (w skrócie: Z.S.O. nr 13) i zwana jest dalej  „Szkołą”. 

2. W skład Szkoły wchodzą: 

 1) VI Liceum Ogólnokształcące (zwane dalej „liceum”), 

 2) Gimnazjum Nr 13 (zwane dalej „gimnazjum”). 

3. Szkołę prowadzi Gmina Miejska Zabrze. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

5. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Wajdy 7 w Zabrzu, na działce nr 1469/93. 

                         

                         

§ 2. 
                         

1. Czas trwania nauki w Szkole, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

o ramowych planach nauczania wynosi: 

 1) w gimnazjum (na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej) – 3 lata,  

 2) w liceum (na podbudowie gimnazjum) – 3 lata. 

2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

                         

                         

Dział II 
                         

                         

Cele i zadania Szkoły 
                         

                         

§ 3. 
 

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

z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

W szczególności: 
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 1) uczniom gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 2) uczniom liceum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia liceum oraz uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

 3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

lub wykonywania wybranego zawodu.  

 

 

§ 4. 
                         

Kształcenie w Szkole ma na celu wszechstronny rozwój uczniów uwzględniający ich 

indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne. Szkoła realizuje 

ten cel poprzez: 

 1) realizację programów nauczania zgodnych z podstawą programową dla danego typu 

szkoły, 

 2) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu wczesnego rozpoznania uzdolnień lub 

braków wiedzy i dojrzałości społecznej, 

 3) objęcie szczególną opieką dydaktyczną uczniów wybitnie zdolnych, (m.in. przez 

prowadzenie indywidualnego toku nauczania, kółka zainteresowań), 

 4) mobilizację uczniów zdolnych do udziału w zajęciach pozaszkolnych, takich jak: 

wykłady uczelni wyższych, konkursy i olimpiady przedmiotowe, 

 5) udzielanie pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności w nauce (zajęcia 

dydaktyczno wyrównawcze), 

 6) organizowanie klas sportowych, mundurowych, 

 7) organizowanie wycieczek, zabaw i dyskotek, imprez szkolnych, 

 8) wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ), 

 9) poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. 

                         

                         

 

§ 5. 
                         

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez:  

 1) wyrabianie szacunku dla ludzi innych narodowości, 

 2) wychowanie w duchu tolerancji religijnej, 

 3) kształtowanie więzi z własnym narodem, kulturą i tradycją. 

                         

                         

 

§ 6. 
                         

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, wychowawczą i zdrowotną poprzez: 

 1) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

 2) poznanie środowisk rodzinnych, 

 3) udzielanie, w miarę możliwości finansowych Szkoły, pomocy materialnej, 

 4) pedagogizację rodziców, 

 5) objęcie szczególną troską uczniów z zaburzeniami funkcyjnymi. 

                         

                         

§ 7. 
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Młodzież niepełnosprawna i niedostosowana społecznie ma możliwość pobierania nauki 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ma również prawo do 

specjalnej opieki określonej odrębnymi przepisami. 

                         

                         

                         

§ 8. 
                         

1. Cele i zadania dydaktyczne realizują nauczyciele poszczególnych przedmiotów w czasie 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz na zajęciach dodatkowych obowiązkowych 

z uwzględnieniem nowoczesnych metod nauczania. 

2. Cele i zadania wychowawcze realizują wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły zgodnie 

z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki 

i wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

3. Cele i zadania opiekuńcze realizowane są na zajęciach organizowanych w trakcie pobytu 

ucznia pod opieką Szkoły przez wychowawców klasowych i innych pracowników 

pedagogicznych z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

                         

                         

§ 9. 
                         

W realizacji wymienionych wyżej zadań Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, 

przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka. 

                         

                         

Dział III 
                         

                         

Zespoły nauczycielskie i ich zadania 
                         

                         

§ 10. 
                         

1. Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą zespół, którym kieruje wychowawca 

oddziału.  

2. Do zadań zespołu należy: 

 1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

w szkole, 

 2) okresowe analizowanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej, 

 3) organizowanie szeroko rozumianej pomocy dla uczniów w zależności od potrzeb. 

1.                          

§ 11. 
                         

1. Nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą następujące 

zespoły metodyczno - przedmiotowe: 

 1) zespół matematyczno – przyrodniczy (nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, 

informatyki, biologii, geografii i przedsiębiorczości), 
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 2) zespół humanistyczny (nauczyciele j. polskiego, historii, WOS, wiedzy o kulturze, 

religii, bibliotekarz szkolny), 

 3) zespół j. obcych (nauczyciele j. angielskiego i j. niemieckiego), 

 4) zespół artystyczny (nauczyciele muzyki, plastyki, techniki, religii),  

 5) zespół sportowy (nauczyciele wychowania fizycznego i PO). 

2. Do zadań zespołów metodyczno - przedmiotowych należy: 

 1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

 2) opracowanie przedmiotowych standardów wymagań edukacyjnych i ujednolicenie 

kryteriów oceniania, 

 3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze stwierdzonymi 

niedoborami, 

 4) ustalenie sposobu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, 

 5) opracowywanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych,  testów przygotowujących 

do egzaminów zewnętrznych,  

 6) przeprowadzanie egzaminów próbnych, sprawdzanie prac, analiza wyników, 

 7) analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 

 8) korelowanie treści nauczania na pokrewnych przedmiotach, 

 9) współpraca i wzajemna pomoc (m.in. poprzez prowadzenie otwartych lekcji 

koleżeńskich), 

 10) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

                         

                         

§ 12. 
                         

1. Dyrektor Szkoły, wychowawcy oddziałów gimnazjalnych i licealnych, nauczyciele stażyści, 

pedagog szkolny, psycholog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy  oraz 

katecheci tworzą zespół wychowawczy. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

 1) tworzenie procedur oraz ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego 

Programu Profilaktyki. 

 2) koordynowanie działań wychowawczych w Szkole. 

                         

                         

§ 13. 
                         

W Szkole funkcjonują również następujące stałe zespoły nauczycielskie: 

 1) zespół ds. opracowywania dokumentów statutowych Szkoły, do którego zadań należy 

przygotowywanie, ewaluacja i modyfikowanie, w zależności od potrzeb, dokumentów 

pracy Szkoły, 

 2) zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, do którego zadań należy między innymi 

przygotowanie, przeprowadzanie i analizowanie wyników badań ankietowych 

przeprowadzanych na terenie Szkoły,  

 3) uchylono, 

 4) Zespół Doradczy, którego zadaniem jest dysponowanie funduszem Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, (w tym kwalifikuje wnioski do przydziału świadczeń 

socjalnych i określa ich wysokość zgodnie z Regulaminem Funduszu),  

 5) komisja stypendialna, której zadaniem jest opiniowanie podań o pomoc materialną dla 

uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

 6) zespół ds. wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), w skład 

którego wchodzą: doradca zawodowy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, bibliotekarze, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i nauczyciele 

informatyki; zadaniem zespołu jest tworzenie procedur i ewaluacja WSDZ. 
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 7) Uchylono 

                         

 

§ 14. 
                         

W Szkole można tworzyć inne zespoły problemowo – zadaniowe w zależności od potrzeb. 

 

Dział IV 
 

 

Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania 

 
 

 

 

Rozdział 1 

Założenia ogólne 

                         

§ 15. 

                         

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zostały 

opracowane z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca  2015 r. z późniejszymi zmianami ( Dz.U.poz.843 ) i Rozporządzenia Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.( Dz. U. poz.959)   

                         

                         

§ 16. 

                         

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnętrznego, które  ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie, 

 1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

 2) udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego  rozwoju, 

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

 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się lub szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności, 
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 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 

                         

                         

 

 

 

Rozdział 2 

Programy nauczania i podręczniki 

                         

                         

                         

§ 17. 

                         

1. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych dokonują wyboru podręczników spośród 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego kierując się zasadą jednego podręcznika do 

danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego oraz materiałów ćwiczeniowych. 

1a Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, ustala: 

 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych we wszystkich oddziałach danej klasy 

przez co najmniej trzy lata szkolne, 

 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu lub wybiera program spośród 

programów opracowanych przez różne wydawnictwa. 

3. Program nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku Dyrektor na wniosek 

nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Uchylono. 

5. Dyrektor Szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

Informacje te wywieszane są na tablicy ogłoszeń oraz są dostępne w sekretariacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5a Uchylony.  

5b Uchylony.  

6. Od roku szkolnego 2015/16 (od kl I) szkoła wypożycza uczniom podręczniki oraz przekazuje 

materiały ćwiczeniowe. 

                         

                         

                         

 

 

Rozdział 3 

Obowiązki nauczyciela wobec uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) 

w zakresie wymagań edukacyjnych, 

 wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

                         

                         

                         

§ 18. 
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Na początku roku szkolnego (pierwsza lekcja) nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o: 

 1) realizowanych przez siebie programach nauczania i wynikających z nich wymaganiach 

edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

 2) stosowanych formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

 3) szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, 

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

z zajęć edukacyjnych. 

§ 19. 

                         

Na początku roku szkolnego wychowawca oddziału informuje uczniów (pierwsza lekcja 

wychowawcza) i ich rodziców lub opiekunów prawnych (na pierwszym zebraniu) o: 

 1) wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, w szczególności o:  

   a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

   b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

   c) uchylono 

 2) realizowanych w danym oddziale programach nauczania, 

 3) możliwości szczegółowego zapoznania się (w bibliotece szkolnej lub sekretariacie) z: 

   a) wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO), 

   b) realizowanymi w danym oddziale programami nauczania i wynikającymi z nich 

wymaganiami edukacyjnymi dla danego przedmiotu,  

 4) terminach związanych z klasyfikacją i ocenianiem w danym roku szkolnym. 

 5) warunkach realizacji projektu edukacyjnego (jeżeli w danym roku szkolnym uczniowie 

będą realizować projekt).  

                         

                         

§ 20. 

 

Nauczyciel ma obowiązek indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust.3b 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

                         

 

Rozdział 4 

Oceny z zajęć edukacyjnych 
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§ 21. 

                         

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Oceny dzielą się na: 

 1) bieżące, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu 

nauczania, 

 2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany 

okres (rok szkolny), 

 3) Klasyfikacyjne końcowe. 

                         

                         

 

§ 22. 

                         

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiane są według następującej 

skali: 

  

stopień skrót literowy znaczenie cyfrowe  

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+” w celu podwyższenia stopnia 

zasadniczego oraz „-” w celu jego obniżenia. 

3. Oceny ze znakiem „+” lub „-” wpisywane są do dziennika szkolnego. 

3a Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, 

przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów 

oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

                         

§ 23. 

                         

1. Przyjmuje się następujące kryteria wymagań edukacyjnych dla poszczególnych ocen: 

 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

  a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

  b) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

  c) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości 

i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

  d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje Szkołę 

w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

  a) posiada wiedzę i umiejętności określone kryteriami oceny bardzo dobrej, 

  b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować 

umiejętności w różnych sytuacjach, 

  c) samodzielnie i w sposób twórczy rozwiązuje zadania i problemy, 

 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

  a) posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej, 
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  b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, 

różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób 

uczenia się, 

  c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, 

 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

  a) opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej, 

  b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je 

uporządkować,  

  c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

  a) opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej, 

  b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować 

się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy 

kolegi lub nauczyciela, za wyjątkiem pisemnych prac sprawdzających, 

 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

  a) nie opanował wiedzy określonej kryteriami oceny dopuszczającej,  

  b) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one 

dalsze zdobywanie wiedzy, 

  c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności (nawet przy 

pomocy nauczyciela). 

2. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy (zawarte w art.12 ust. 2.) 

                         

                         

Rozdział 5 

Formy i warunki sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

                         

§ 24. 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, 

w jakim stopniu uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

 1) kontrolne prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy) obejmujące szerszy zakres 

materiału, np. z jednego lub kilku działów realizowanego programu nauczania (czas 

trwania 45 – 90 minut), 

 2) krótkie pisemne sprawdziany, tzw. „kartkówki” obejmujące materiał z 2-3 ostatnich 

tematów, których czas trwania nie może przekraczać 15 min, 

 3) prace domowe – typowe zadania pisemne, pozwalające uczniowi dodatkowo utrwalić 

wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji, 

 4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

 5) wypowiedzi ustne, 

 6) prace w zespole (grupie), w szczególności projekt edukacyjny, 

 7) testy sprawnościowe, 

 8) prace plastyczne i techniczne, 

 9) prace praktyczne (np. badawcze), 

 10) działalność muzyczna, 

 11) referaty, plansze, itp. 

3. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

 1) zrozumienie tematu, 
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 2) znajomość opisywanych zagadnień, 

 3) sposób prezentacji, 

 4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

3a Ilość prac pisemnych przewidzianych w danym okresie klasyfikacyjnym jest zależna od 

specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje każdy z nauczycieli. 

4. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega: 

 1) znajomość zagadnienia, 

 2) samodzielność wypowiedzi, 

 3) kultura języka, 

 4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

5. W  pracy w grupie ocenie podlegają umiejętności: 

 1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

 2) efektywne współdziałanie, 

 3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

 4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

5a Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 

  

§ 24a 

                         

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3 Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 

 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

 3) wykonanie zaplanowanych działań, 

 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin Organizacji 

Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum nr 13 w Zabrzu. 

6. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się 

na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

                         

§ 25. 
 

1. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy kontrolne prace pisemne , przy czym nie więcej niż 

jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika (w harmonogramie prac pisemnych dla 

klasy), z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania 

kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają 

wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich tematów lekcji. 

2. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania jakim będzie 

musiał sprostać. 

3. W przypadku kontrolnych prac pisemnych nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom zakres 

materiału, wymagania, a w przypadku testu - jego regulamin, oraz liczbę punktów za 

poszczególne pytania. 
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4. Prace pisemne oceniane są wg następującej skali %: 

0%    -  30% pkt   -   ndst 

31%  -  50% pkt   -   dop 

51%  -  74% pkt   -   dst 

75%  -  90% pkt   -   db 

91%  -  100% pkt -   bdb 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który dodatkowo rozwiązał zadania przewidziane na tę ocenę. 

5. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac 

klasowych, sprawdzianów - dwa tygodnie. W uzasadnionych przypadkach termin ten może 

ulec wydłużeniu. 

6. Nauczyciel ma obowiązek omówić z uczniami wyniki kontrolnej pracy pisemnej, podać 

kryteria ocen oraz poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy. 

7. Nauczyciel danego przedmiotu nie może przeprowadzić kolejnej  kontrolnej pracy pisemnej, 

jeśli nie sprawdził i nie wpisał do dziennika lekcyjnego ocen z poprzedniej pracy kontrolnej. 

8. Nauczyciel języka polskiego powinien opatrzyć pisemną pracę klasową komentarzem 

zawierającym informacje o osiągniętych postępach oraz błędach stwierdzonych w pracy 

ucznia. 

9. Uczeń nieobecny na  kontrolnej pracy pisemnej zobowiązany jest napisać ją w ciągu 2 tygodni 

od powrotu do Szkoły. Ostateczne uzgodnienie terminu należy do nauczyciela uczącego.  

10. Nauczyciel nie może wstawić uczniowi oceny niedostatecznej za nieobecność na lekcji lub na 

pisemnym sprawdzianie wiedzy.  

                         

                         

§ 26. 
 

1. Zasady poprawiania ocen bieżących ustala nauczyciel danego przedmiotu i podaje do 

wiadomości uczniom na początku roku szkolnego. 

2. W przypadku poprawiania przez ucznia kontrolnej pracy pisemnej lub przystąpienia do niej 

w drugim terminie nauczyciel ma prawo zmiany formy sprawdzenia wiadomości ucznia 

z pisemnej na ustną. 

3. Przy poprawianiu prac kontrolnych i pisaniu ich w  innym terminie kryteria ocen nie zmieniają 

się. 

                         

                         

 

§ 27. 
 

1. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy) uczeń 

i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu według zasad: 

 1) uczeń otrzymuje pracę do wglądu na lekcji celem: 

  a) zapoznania się z jej wynikami, 

  b) dokonania poprawy, 

 2) rodzice zapoznają się z pracami dziecka podczas konsultacji i wywiadówek lub 

umówionych indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

2. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w sposób określony 

w Statucie Szkoły. 

3. Każdy nauczyciel przechowuje prace pisemne uczniów typu testy, prace klasowe, sprawdziany 

do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

4. Każda dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego 

rodzicom (opiekunom prawnym) w sposób określony w Statucie Szkoły. 
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§ 28. 
 

1. Naukę religii w Szkole organizuje Dyrektor Szkoły na życzenie rodziców lub opiekunów 

prawnych uczniów, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości. 

2. Oświadczenie o chęci uczestnictwa w lekcjach religii składa rodzic, prawny opiekun ucznia lub 

uczeń pełnoletni w podaniu o przyjęcie do Szkoły. 

3. Rodzic, prawny opiekun ucznia lub uczeń pełnoletni mogą zmienić swoje oświadczenie. 

Zmiana ta wymaga złożenia w sekretariacie Szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji 

z uczestniczenia w nauce religii w Szkole. 

  

  

  

  

4. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, przebywają w bibliotece szkolnej pod 

opieką nauczyciela bibliotekarza. W przypadku nieobecności bibliotekarza Dyrektor Szkoły 

wyznacza innego nauczyciela, który sprawuje opiekę nad uczniami. 

5. Nauczyciel bibliotekarz na początku każdego roku szkolnego otrzymuje od Dyrektora Szkoły 

wykaz uczniów, którzy nie wyrazili woli uczestniczenia  w nauce religii w Szkole, wraz 

z planem godzin religii. W oparciu o wykaz i plan godzin religii, nauczyciel bibliotekarz 

kontroluje obecności uczniów w Szkole, którzy nie uczestniczą w nauce religii. 

6. Jeżeli nauka religii zaplanowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń, który 

nie uczestniczy w nauce religii, nie ma obowiązku przebywania w Szkole. 

                         

                         

                         

                         

§ 29. 
 

Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu ma stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art., 44zb. 

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

z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej lub drugiego języka obcego. 

1a W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego Dyrektor może zwolnić ucznia z jego realizacji. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych ćwiczeń na zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz z zajęć informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

2a Podstawą zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego jest wniosek rodzica (prawnego 

opiekuna ucznia) wraz z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

niepublicznej poradni specjalistycznej lub orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia na cały okres klasyfikacyjny z zajęć z wychowania 

fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

3a Uczniowi, który został zwolniony z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu 

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

4. Uczeń zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej lub 

drugiego języka obcego uczestniczy w tych zajęciach jako obserwator. 
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4a Uczeń zwolniony na cały okres klasyfikacyjny z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, 

technologii informacyjnej lub drugiego języka obcego może, na pisemny wniosek rodziców,  

nie uczestniczyć w tych zajęciach, jeżeli odbywają się one na pierwszej lub ostatniej godzinie 

lekcyjnej. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

                         

                         

                         

Rozdział 6 

Formy pomocy w nauce uczniom, u których stwierdzono 

deficyty rozwojowe 
                         

                         

§ 30. 
 

1. Uczniom, u których Szkoła stwierdziła deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, Szkoła może zapewnić: 

 1) udział w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych, 

 2) korzystanie z zajęć konsultacyjnych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 

2. Frekwencję na zajęciach wyrównawczych kontroluje wychowawca we współpracy 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia i pedagogiem szkolnym. 

3. W zajęciach wyrównawczych uczestniczyć mogą uczniowie bez względu na osiągane wyniki. 

4. Aktywny udział w zajęciach wyrównawczych może mieć wpływ na ocenę śródroczną lub 

roczną z danego przedmiotu. 

                         

                         

                         

 

 

 

Rozdział 7 

Zasady i terminy klasyfikowania śródrocznego i rocznego 

Informowanie o ocenach klasyfikacyjnych 

Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

                         

                         

§ 31. 
                         

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Dokładną datę 

zakończenia klasyfikacji śródrocznej ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu. 

                         

§ 32. 

 

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

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

rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 



 16 

2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się do 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych 

w danym roku szkolnym. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

§ 33. 
                         

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej 

dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy – 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Informacja o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej przekazywana jest na lekcji. 

3. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna musi być podana na podstawie co najmniej 3 ocen 

bieżących za II półrocze (celem uniknięcia tzw. „tygodnia zaliczeń” przed terminem 

klasyfikacji), z uwzględnieniem oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  

4. Nauczyciel zapisuje ołówkiem przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną, w wyznaczonej 

rubryce w dzienniku lekcyjnym. 

5. Podanie uczniowi przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej nie jest równoznaczne z jej 

wystawieniem – ocena ta może ulec zmianie. 

6. Nauczyciel nie może wystawić niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli nie 

wykazał jej wcześniej jako ocenę przewidywaną. 

7. Na wniosek ucznia nauczyciel określa  warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 

8. Na wiosek ucznia wychowawca określa warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

                         

                         

 

 

§ 34. 
                         

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

oddziału informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla ucznia rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Informacja o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych przekazywana 

jest w formie wykazu ocen na zebraniu rodziców.  

2a Potwierdzeniem przekazania tej informacji jest podpis rodzica na liście obecności na zebraniu 

(w dzienniku lekcyjnym). 

2b W razie nieobecności rodzica (opiekuna prawnego) na zebraniu, ma on obowiązek 

skontaktować się w ciągu 3 dni roboczych z wychowawcą oddziału i odebrać od wychowawcy 

za potwierdzeniem pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) 

nie dopełnią w/w obowiązków, Szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru przesyła pisemną informacje na adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodziców 

ucznia dwukrotnie listy poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został 

odebrany przez rodziców, uznaje się za doręczony.  

3. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca oddziału informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zagrożeniu ocenami 

niedostatecznymi bądź nieklasyfikowaniem za potwierdzeniem (zgodnie z pkt 2a i 2b). 
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4. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić z wnioskiem do nauczyciela 

wskazanych zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy (za pośrednictwem Dyrektora Szkoły) 

o pisemne podanie warunków, jakie uczeń powinien spełnić, aby otrzymać wyższą niż 

przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć lub roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. Wniosek ten należy złożyć w terminie dwóch dni od daty otrzymania informacji 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Nauczyciel (wychowawca) w ciągu 

5 dni od daty wpłynięcia wniosku podaje na piśmie warunki, jakie należy spełnić, aby 

poprawić wskazaną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

 

 

 

§ 35. 

 

1. W terminie wyznaczonym w danym roku szkolnym, przed rocznym (śródrocznym) 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel danego przedmiotu ustala 

roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, a wychowawca 

oddziału  – roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Na rocznym (śródrocznym) posiedzeniu klasyfikacyjnym Rada Pedagogiczna zatwierdza 

ustalone przez nauczycieli i wychowawców roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

                         

                         

                         

                         

                         

§ 36. 
                         

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel uczący 

danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane 

jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się 

ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, 

aktywność a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału 

w zajęciach oraz aktywność ucznia na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej” 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego 

okresu klasyfikacyjnego. 

4. Uczeń będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub laureatem 

bądź finalistą olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą 

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

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną (klasyfikacja końcowa – patrz § 62 ust. 2. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

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

zachowania. 

7. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nauczyciel uzasadnia pisemnie 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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§ 37. 
                         

                         

                         

1. Ustalona przez nauczyciela śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna. 

2. Klasyfikacyjna ocena roczna z zajęć edukacyjnych, która została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, może być podwyższona w wyniku 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

przeprowadza się zgodnie z zapisami rozdziału 9. 

3. Pozytywna klasyfikacyjna ocena roczna z zajęć edukacyjnych, ustalona zgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, jest ostateczna. 

4. Niedostateczna klasyfikacyjna ocena roczna z zajęć edukacyjnych, ustalona zgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, może być poprawiona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem § 50. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie 

z zapisami rozdziału 10. 

5. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej może zdawać egzamin klasyfikacyjny, 

który przeprowadza się zgodnie z zapisami rozdziału 11. 

6. Procedurę ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przedstawiono 

schematycznie na stronie 18. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 38. 
  

  

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub był 

nieklasyfikowany, ma obowiązek uzupełnić braki. Zakres wymagań edukacyjnych i termin 

uzupełnienia braków ustala nauczyciel danego przedmiotu. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła 

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
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Rozdział 8 

 Sposób, kryteria i tryb ustalania oceny zachowania 
                         

                         

§ 39. 
 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, z zastrzeżeniem § 60 ust. 1a i 1b oraz § 62 ust. 1b 

i ust. 1c. 

3. Ocenia się zachowanie ucznia w Szkole i poza Szkołą. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

 I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

  a) Sumienność, obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności 

   Ocenia się: przygotowanie do lekcji, aktywność, dotrzymywanie ustalonych terminów 

(zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelność 

w wywiązywaniu się z powierzonych oraz podejmowanych dobrowolnie 

różnorodnych prac i zadań, zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego. 

  b) Frekwencja 

   Ocenia się: systematyczność uczęszczania do Szkoły, spóźnienia, wagary. 

 II. Godne i kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią 
  a) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi 
   Ocenia się: kulturę słowa i dyskusji, stosunek do otoczenia, panowanie nad emocjami, 

reagowanie na uwagi nauczycieli i pracowników Szkoły, rodziców i innych osób, 

okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej. 

  b) Dbałość o wygląd zewnętrzny 
   Ocenia się; czystość, ubiór stosowny do okoliczności, dbałość o higienę osobistą. 

III. Postawa moralna i społeczna ucznia – postępowanie zgodne z dobrem społeczności 

uczniowskiej 
   Ocenia się; uczciwość, reagowanie na dostrzeżone przejawy zła, poszanowanie 

godności osobistej własnej i innych osób, dbałość o honor i tradycje Szkoły, szacunek 

dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej, 

pomoc kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, aktywność 

w działaniach na rzecz zespołu w Szkole lub poza Szkołą. 

IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

  a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
   Ocenia się; prawidłowe reagowanie na występujące zagrożenia, stosowanie się do 

nakazów i zakazów związanych z bezpiecznym zachowaniem. 

  b) Postawa wobec nałogów i uzależnień 
   Ocenia się: stosunek ucznia do wszelkich nałogów w Szkole i poza Szkołą ( picie 

alkoholu, palenie papierosów w Szkole i poza Szkołą, posiadanie lub zażywanie 

narkotyków lub innych środków zagrażających zdrowiu, reagowanie na zagrożenie 

uzależnieniem innych uczniów). 

                         

                         

                         

§ 40. (uchylono) 
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§ 41. 

 

                         

1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, ustala się według następującej skali: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

2. Ustala się następujące kryteria śródrocznych i rocznych ocen zachowania: 

 1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 
  a) wypełnia wszystkie postanowienia statutu i regulaminów szkolnych, jest wzorem dla 

innych, 

  b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz 

prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza 

nią, 

  c) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, 

  d) jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom 

np. w nauce, uzupełnianiu zaległości, 

  e) okazuje szacunek osobom starszym, 

  f) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych, 

  g) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości, 

  h) jest uczciwy, 

  i) jest zawsze przygotowany do zajęć, nosi niezbędne przybory szkolne i legitymację 

uczniowską, 

  j) jest zaangażowany w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas drugich) 

  k) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

  l) bierze aktywny udział w konkursach na terenie szkoły, 

  m) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, 

akcjach, 

  n) wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się z powierzonych 

mu obowiązków, dotrzymuje ustalonych terminów, 

  o) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, 

  p) wyróżnia się dbałością o swój estetyczny wygląd: 

- przestrzega zasad higieny osobistej, 

- do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór, 

- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

  q) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających, 

  r) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

  s) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień 

i nieobecności. 

 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
  a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu i regulaminów szkolnych, 

  b) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze 

wywiązuje  się z powierzonych  mu zadań, 

  c) bierze udział w konkursach na terenie szkoły, 

  d) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, projektach, akcjach, 

  e) stara się być zawsze przygotowany do lekcji, nosi niezbędne przybory uczniowskie 

i legitymację szkolną, 

  f) jest zaangażowany w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas drugich) 

  g) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, 

  h) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

  i) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie 

używa wulgarnego słownictwa, 

  j) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej, 

  k) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym, 

  l) okazuje szacunek osobom starszym, 

  m) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych, 
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  n) dba o swój estetyczny wygląd: 

- przestrzega zasad higieny osobistej, 

- do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór, 

- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

  o) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

  p) jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii, 

  q) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

  r) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień 

i nieobecności. 

 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
  a) przestrzega postanowień statutu i regulaminów szkolnych, 

  b) bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

  c) dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

  d) przygotowuje się do zajęć, nosi niezbędne przybory szkolne i legitymację uczniowską, 

  e) jest zaangażowany w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas drugich) 

  f) nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia 

regulaminów szkolnych uwag, 

  g) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek, 

  h) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie 

używa wulgarnego słownictwa, 

  i) jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom 

i pracownikom szkoły, 

  j) jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

  k) dba o swój estetyczny wygląd: 

- przestrzega zasad higieny osobistej, 

- do szkoły ubiera się schludnie i skromnie, 

- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

  l) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, 

  m) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości, 

  n) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

  o) systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma nie więcej niż 15 godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze. 

 4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
  a) na ogół spełnia obowiązki wynikające ze statutu i regulaminów szkolnych ( zdarzają 

mu się drobne uchybienia), 

  b) uczestniczy w życiu szkoły i klasy, 

  c) zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, 

  d) bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas drugich), 

  e) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego 

zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych, 

  f) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów, 

  g) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac, 

  h) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

  i) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, 

  j) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności 

szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę, 

  k) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi 

  l) stara się unikać kłótni i konfliktów, 
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  m) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, 

pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły, 

  n) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą), 

  o) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii 

  p) stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 30 nieusprawiedliwionych godzin 

lekcyjnych w semestrze, 

 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
  a) często łamie postanowienia statutu i regulaminów szkolnych, 

  b) lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest 

nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć), 

  c) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, 

  d) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu 

obowiązujących norm i zasad, 

  e) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego podczas 

uroczystości ), nie nosi legitymacji szkolnej, 

  f) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale, 

  g) nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas drugich), 

  h) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów, 

  i) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu 

szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów, 

  j) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, 

na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), 

  k) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, 

  l) ulega nałogom, 

  m) często spóźnia się na lekcje, ma więcej niż 30 nieusprawiedliwionych godzin 

lekcyjnych w semestrze, 

 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
  a) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych, 

  b) nie przestrzega zasad statutu i regulaminów szkolnych, 

  c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

  d) nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas drugich), 

  e) swoim zachowaniem: 

- uniemożliwia prowadzenie lekcji, 

- daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, 

- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych, 

  f) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży, 

  g) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie, 

  h) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku 

naprawienia szkody, 

  i) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny, 

  j) ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je 

rozprowadza), 

  k) wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił więcej niż 30 

godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 
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§ 42. 
                         

1. Ocenę  zachowania ustala się według następujących zasad: 

 1) rok szkolny dzieli się na dwa okresy klasyfikacyjne: I półrocze (ocena śródroczna 

zachowania) i II półrocze (ocena roczna zachowania), 

 2) ocena roczna zachowania jest ustalana z uwzględnieniem oceny śródrocznej. 

2. Każdy oddział posiada zeszyt wychowawczy, w którym nauczyciele wpisują na bieżąco 

informacje dotyczące zachowania danego ucznia. 

3. W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły wychowawca, na podstawie wpisów w zeszycie 

wychowawczym, informuje ucznia o przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, którą wpisuje ołówkiem do dziennika. 

3a Nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z przewidywaną dla danego ucznia oceną 

zachowania w celu zgłoszenia wychowawcy ewentualnych uwag. 

3b W przypadku zaginięcia zeszytu wychowawczego wychowawca podaje przewidywaną ocenę 

w oparciu o własne obserwacje oraz opinie nauczycieli. 

4. Na miesiąc przed roczną (śródroczną) konferencją klasyfikacyjną wychowawca oddziału 

informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej dla ucznia rocznej (śródrocznej) 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić z wnioskiem do wychowawcy 

o pisemne podanie warunków, jakie uczeń powinien spełnić, aby otrzymać wyższą niż 

przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (zgodnie z § 34 ust.4). 

6 Na tydzień przed roczną (śródroczną) konferencją klasyfikacyjną wychowawca ustala roczną 

(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6a Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli oraz ocenianego 

ucznia. 

6b Ustalona przez wychowawcę oddziału śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna 

6c Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust. 7 i § 43. 

6d Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych 

dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej 

7 Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być zmieniona decyzją Rady Pedagogicznej 

nawet w ostatnim dniu roku szkolnego, jeżeli uczeń po rocznej konferencji klasyfikacyjnej 

dopuścił się rażących przewinień lub zaniedbań w obowiązkach ucznia. 

 

 

  

 

 

                       

§ 43. 
                         

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

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

w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin posiedzenia komisji ustala Dyrektor Szkoły. 
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4. W skład komisji wchodzą: 

 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

 2) wychowawca oddziału, 

 3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziele, 

 4) pedagog szkolny, 

 5) psycholog szkolny, 

 6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego lub klasowego, 

 7) przedstawiciel rodziców będący członkiem Rady Rodziców (a po powołaniu – Rady 

Szkoły). 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

 1) skład  komisji, 

 2) termin  posiedzenia komisji, 

 3) wynik głosowania, 

 4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6a Dyrektor Szkoły powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców (opiekunów 

prawnych w terminie 7 dni roboczych o rozstrzygnięciu zastrzeżenia. 

                         

 

                         

 

Rozdział 9 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

                         

                         

                         

§ 44. 
                         

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

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

w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

  

 

 

 

§ 45. 
  

1. Termin sprawdzianu wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi). 

2. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

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

Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicem (opiekunem prawnym). 
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§ 46. 
  

1. W skład komisji wchodzą:          

 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

 2) nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 3) dwóch nauczycieli, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne (nauczyciele mogą być 

z innej szkoły) 

2. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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. 

                         

                         

§ 47. 
                         

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, zajęcia artystyczne, elementy 

informatyki, wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim 

formę zajęć praktycznych. 

1a Część ustna sprawdzianu odbywa się po sprawdzeniu przez komisję części pisemnej. 

2. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponują nauczyciele danego 

przedmiotu będący członkami komisji. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia obejmuje zakres materiału z całego roku. 

Stopień trudności pytań odpowiada wymaganiom edukacyjnym na poszczególne oceny. 

                         

                         

§ 48. 
                         

1. Na podstawie wyników sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia komisja ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 50. 

                         

                         

                         

 

§ 49. 
                         

1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

 1) skład komisji 

 2) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 

 3) zadania (pytania sprawdzające) 

 4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

ucznia. 
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Rozdział 10 

Egzamin poprawkowy 
                         

                         

§ 50. 
                         

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji bądź egzaminu 

klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych lub nie poprawił tej oceny podczas sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia. 

2. Uchylono. 

                         

§ 51. 
                         

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na umotywowaną, pisemną prośbę ucznia lub jego 

rodziców (opiekunów prawnych) zgłoszoną nie później niż na dwa dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b. 

1a Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, prośbę 

o egzamin poprawkowy może składać w dniu, w którym odbył się egzamin, z zastrzeżeniem 

§ 50. 

1b Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia, prośbę o egzamin poprawkowy może składać w dniu, w którym odbył się sprawdzian, 

z zastrzeżeniem § 50. 

2. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora 

Szkoły. 

2a Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zamieszczany jest na tablicy 

informacyjnej. 

2b Zainteresowani uczniowie mają obowiązek zapoznania się z terminami egzaminów 

poprawkowych lub klasyfikacyjnych.  

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

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

przez Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicem (opiekunem prawnym), nie 

później niż do końca września. 

3a Do czasu ustalenia wyniku egzaminu poprawkowego, przeprowadzonego w dodatkowym  

terminie, uczeń uczęszcza do klasy odpowiadającej programowo klasie, do której uczęszczał 

w roku poprzednim. 

                         

                         

§ 52. 
                         

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 

2. W egzaminie mogą uczestniczyć jako obserwatorzy: wychowawca klasy i rodzice (opiekunowie 

prawni) ucznia. 
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3. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

                         

                         

§ 53. 
                         

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

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

1a Część ustna egzaminu odbywa się po sprawdzeniu przez komisję części pisemnej. 

2. Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku. Uczeń ma obowiązek 

zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi co najmniej na ocenę dopuszczającą. 

3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (zadań 

praktycznych) odpowiada wymaganiom edukacyjnym na poszczególne oceny. 

                         

 

 

§ 54. 
                         

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

 1) skład komisji, 

 2) termin egzaminu, 

 3) pytania egzaminacyjne, 

 4) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

 Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

2. Ocena ustalona przez komisję jest równoznaczna z roczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54a. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę 

z zastrzeżeniem § 54a i § 60 ust 2. 

                         

                         

§ 54a. 
                         

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. 

2. W przypadku stwierdzenia, że uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych zgodnie z § 46, § 47 i § 48 ust. 1. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w terminie ustalonym przez Dyrektora 

Szkoły. 
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Rozdział 11 

Egzamin klasyfikacyjny 
                         

                         

§ 55. 
                         

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności może zadawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na pisemny wniosek ucznia, nieklasyfikowanego w wyniku klasyfikacji rocznej z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej, lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :   

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

 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą, 

 3) przychodzący z innej szkoły, jeśli występują tzw. różnice programowe. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt.2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się 

oceny zachowania. 

                         

                         

§ 56. 
                         

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych), zgłoszoną nie później niż na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz w porozumieniu z nauczycielami tych zajęć 

edukacyjnych, z których ten uczeń nie jest klasyfikowany. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez Dyrektora Szkoły. 

                         

                         

§ 57 
                         

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 55 ust. 2,3 i 4 pkt. 1 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 55 ust. 4 pkt. 2 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku 

szkolnego poza Szkołą.            
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3. W skład komisji wchodzą: 

 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

 2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniego oddziału klasowego.  

4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 55 ust. 4 pkt. 2, oraz jego 

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

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

5. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia 

(prawni opiekunowie). 

                         

                         

§ 58. 
                         

1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

1a Część ustna egzaminu odbywa się po sprawdzeniu przez komisję części pisemnej. 

2. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne mają stopień trudności odpowiadający 

wymaganiom edukacyjnym na poszczególne oceny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zakres materiału z całego roku. 

4. Uczeń ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny.  

                         

                         

§ 59. 
                         

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

  1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 57 ust. 1, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w § 56 ust. 4 pkt. 2 – 

skład komisji, 

  2) zadania, ćwiczenia egzaminacyjne,  

  3) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę,  

  4) termin egzaminu.  

 Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

2. Ocena ustalona przez komisję jest równoznaczna z roczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 59a.  

4. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem § 50 lub w trybie § 59a. 

                         

                         

§ 59a. 
                         

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisami rozdziału 9. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym 

w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciela. 

                         

 

Rozdział 12 

Promocja do klasy programowo wyższej 

Warunki ukończenia gimnazjum i liceum 

                         

                         

 

§ 60. 
                         

1. Uczeń klasy pierwszej lub drugiej (gimnazjum i liceum) otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a Uchylono.  

1b Uchylono. 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum lub liceum Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu całego cyklu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (z wyłączeniem ucznia klasy trzeciej), pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej.   

3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

4. Uczeń promowany z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym 

paskiem. 

5. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.  

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

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

                         

 

§ 61. 
                         

Uczeń promowany w trybie § 60 ust. 2 ma obowiązek uzupełnienia w pierwszym miesiącu nowego 

roku szkolnego braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, wskazanych przez 

nauczyciela. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która 

może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej w nowym roku 

szkolnym. 
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§ 62. 
                         

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej (ust 2) uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego, o którym mowa w odrębnych przepisach..  

1a Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

1b Uchylono. 

1c Uchylono. 

2. Na klasyfikację końcową składają się:  

 a) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale 

klasy trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w oddziale klasy pierwszej lub drugiej, 

z zastrzeżeniem § 36 ust. 4. 

b) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

3. Uczeń kończy gimnazjum lub liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

4. Uczeń, który kończy gimnazjum lub liceum z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo z biało-

czerwonym pionowym paskiem. 

5. Uzyskana w oddziale klasy trzeciej roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz religii lub etyki nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum lub liceum. 

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

ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć w wyniku klasyfikacji końcowej. 

7. Uczeń gimnazjum lub liceum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1. Powtarza 

ostatnią klasę gimnazjum lub liceum. Uczeń gimnazjum, który powtarza ostatnią klasę 

przystępuje w danym roku szkolnym do egzaminu gimnazjalnego. 

                         

 

 

Rozdział 13  (uchylono) 

                         

§ 63. (uchylono) 

§ 64. (uchylono) 

§ 65. (uchylono) 

§ 66. (uchylono) 

§ 67. (uchylono) 

§ 68. (uchylono) 

§ 69. (uchylono) 

§ 70. (uchylono) 

§ 71. (uchylono) 

§ 72. (uchylono) 

§ 73. (uchylono) 

§ 74. (uchylono) 

§ 75. (uchylono) 

§ 76. (uchylono) 

§ 77. (uchylono) 
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Dział V 
                         

                         

Organizacja zajęć dodatkowych 
                         

                         

§ 78. 
                         

1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo rozwijania swoich zainteresowań na terenie Szkoły. 

2. W celu rozwijania zainteresowań ucznia w Szkole mogą funkcjonować: 

 1) kółka zainteresowań, 

 2) oddziały szkolne organizacji i stowarzyszeń, 

 3) inne formy. 

3. Oferta zajęć pozalekcyjnych (rodzaj, forma, ilość) uwzględnia możliwości Szkoły 

i oczekiwania uczniów. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 odbywają się po zakończeniu obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w danym dniu. 

5. W celu podniesienia jakości kształcenia w Szkole można organizować dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. 

6. Zajęcia, których mowa w ust. 5. Dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu 

nauczania – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Udział uczniów 

w tych zajęciach jest obowiązkowy. 

                         

                         

                         

                         

Dział VI 
                         

                         

Formy opieki i pomocy uczniom 
                         

                         

§ 79. 
                         

1. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, losowych lub rodzinnych potrzebna jest 

pomoc lub wsparcie, Szkoła organizuje w zależności od posiadanych środków: 

 1) dożywianie, 

 2) opiekę socjalną, 

 3) pomoc w nauce (patrz § 30), 

 4) pomoc indywidualną i zindywidualizowaną. 

2. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami 

świadczącymi pomoc specjalistyczną indywidualną i w formie grupowych spotkań 

pedagogizujących dla dzieci i rodziców. 

3. Szkoła zapewnia uczniom, rodzicom i nauczycielom możliwość korzystania z porad 

pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego. 

4. Pedagog szkolny, psycholog szkolny i doradca zawodowy umożliwiają kontakt 

m.in. z wyspecjalizowanymi placówkami i instytucjami pedagogicznymi i oświatowymi. 
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Dział VII 
                         

                         

     Zasady i formy współdziałania z rodzicami 
                         

                         

§ 80. 
                         

1. Do form kontaktów rodziców i nauczycieli należą zebrania oddziałów klasowych 

i konsultacje indywidualne, oraz współdziałanie w zakresie kontroli uczęszczania uczniów 

do Szkoły. 

2. Spotkania z rodzicami organizowane są: 

 1) na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu, 

 2) w listopadzie, styczniu i marcu, 

 3) w maju, na miesiąc przed terminem klasyfikacji rocznej, 

 4) dodatkowo w zależności od potrzeb. 

3. Informacja o terminach spotkań z rodzicami umieszczana jest w dniu rozpoczęcia roku 

szkolnego na tablicy ogłoszeń oraz przekazywana uczniom na pierwszej godzinie 

wychowawczej, a rodzicom na pierwszym zebraniu. 

4. Zebrania oddziałów klasowych odbywają się w wyznaczonych dniach, zwykle od godziny 

1800 do 1900. W godzinach 1730 do 1800 oraz 1900 do 1930 odbywają się konsultacje 

indywidualne wszystkich nauczycieli uczących w Szkole. 

5. Obecność rodzica (opiekuna prawnego) ucznia na zebraniach oddziału klasowego jest 

obowiązkowa. 

6. W przypadku braku możliwości przyjścia na zebranie, rodzic (opiekun prawny) powinien 

skontaktować się z wychowawcą w ciągu 3 dni i ustalić termin spotkania. 

7. Inny termin spotkania rodzica z nauczycielem powinien być wcześniej między nimi 

ustalony. 

8. Indywidualne spotkania rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielami uczącymi 

w Szkole nie mogą odbywać się w czasie prowadzenia przez nauczyciela zajęć 

edukacyjnych . 

9. Na zebraniach oddziału klasowego: 

 1) przekazywane są informacje dotyczące ogólnej działalności Szkoły, zasad oceniania 

i klasyfikowania 

 2) omawiane są sprawy dotyczące danej społeczności oddziału klasowego (postępy 

uczniów w nauce, stosunek do obowiązków szkolnych, aktualne sprawy), 

 3) zbierane są informacje od rodziców, 

 4) młodzież ma możliwość zaprezentowania rodzicom umiejętności nabytych w Szkole, 

 5) przeprowadzane są pogadanki dla rodziców,  

 6) w zależności od potrzeb odbywają się spotkania z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym, policjantem itp. 

 7) mogą być prowadzone zajęcia psychoedukacyjne dotyczące m.in. wspomagania 

rodziców w procesie podejmowania przez ich dzieci decyzji edukacyjnych 

i zawodowych 

10 Zasady współdziałania z rodzicami w zakresie kontroli obecności uczniów na lekcjach 

określa opracowana w Szkole „Procedura kontroli obowiązku szkolnego w ZSO nr 13 

w Zabrzu”. 
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Dział VIII 
                         

Organy Szkoły i zasady ich funkcjonowania 
                         

 

§ 81. 
                         

1. Organami Szkoły są: 

 1) Dyrektor Szkoły, 

 2) Rada Pedagogiczna, 

 3) Samorząd Uczniowski, 

 4) Rada Rodziców, 

 5)  uchylono 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców są wspólne dla gimnazjum i 

liceum. 

 

 

§ 82. 
                         

1. Dyrektor Szkoły jest organem, który kieruje całą działalnością Szkoły i odpowiada za 

całokształt pracy Szkoły, a w szczególności: 

 1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 2a zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

 2b Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

 2c Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły, 

 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne, 

 3a odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia (art. 39 ust. 1 pkt. 10 u.s.o.). 

 3b organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt. 2 u.s.o. 

 4) realizuje uchwały Rady Rodziców (a po powołaniu – Rady Szkoły) oraz Rady 

Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców (a po powołaniu - Radę Szkoły) i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę Szkoły, 

 5a wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

 6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych,  

 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, przeprowadzanych 

w Szkole 
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 9) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

  

  

  

  

  

2. W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów w zależności od ilości oddziałów. 

 Wicedyrektorzy: 

 1) zastępują Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności, 

 2) przygotowują projekty następujących dokumentów: 

   - tygodniowy rozkład zajęć szkolnych 

   - kalendarz imprez szkolnych 

   - zakres czynności dla nauczycieli, 

 3) sprawują nadzór pedagogiczny, 

 4) przygotowują projekty ocen pracy nauczycieli uczących w Szkole, 

 5) wnioskują do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych 

nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje, 

 6) prowadzą księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku 

szkolnego, 

 7) opracowują materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia 

i wychowania, 

 8) podejmują decyzje w sprawach dotyczących uczniów nie rozstrzygnięte przez 

Samorząd Uczniowski i wychowawców oddziałów 

 9) wykonują inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły. 

3. Uchylono.  

  

  

  

 

§ 83. 
                         

1. Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące zgodne z ustawą, w sprawach nauczania 

i wychowania młodzieży, a w szczególności: 

 1) zatwierdza plany pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców ( a po 

powołaniu – Radę Szkoły), 

 2) opiniuje programy nauczania oraz zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz 

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym. 

 2a opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się 

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została 

ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 

szkolnego zestawu programów nauczania, 

 3) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz wnioski dotyczące wpisów na 

świadectwie szczególnych osiągnięć ucznia.  

 4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców ( a po powołaniu – Radę 

Szkoły), 
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 4a ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

szkoły, 

 5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

 6) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

 7) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego Szkoły, wnioski Dyrektora 

Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje 

Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

 8) przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i uchwala go na zebraniu Rady 

Pedagogicznej (a po powołaniu  Rady Szkoły – przedstawia go do uchwalenia Radzie 

Szkoły), 

 9) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

2. Ponadto Rada Pedagogiczna podejmuje inne uchwały wynikające z przepisów prawa, 

a w szczególności: 

 1) opiniuje dostosowanie warunków przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego 

(maturalnego) do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych (dotyczy ucznia/absolwenta objętego pomocą  psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, ze 

względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 

zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną), 

 2) wskazuje sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 

(maturalnego) w oparciu o wytyczne dyrektora CKE dla ucznia (absolwenta): 

  a) posiadającego opinię o potrzebie indywidualnego nauczania, 

  b) posiadającego opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

  c) chorego lub niesprawnego czasowo – na podstawie zaświadczenia  

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, 

  d) objętego pomocą psychologiczno w szkole w roku szkolnym, w którym przystępuje 

do egzaminu, ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 

kryzysową lub traumatyczną. 

 

 

 

 

§ 84. 
                         

Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów Szkoły, organizuje i koordynuje działalność 

społeczności uczniowskiej, a w szczególności: 

 1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

  a) oceniania, klasyfikowania i promowania, 

  b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 2) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

w zakresie praw uczniów, takich jak: 

  a) prawo do zapoznania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami, 

  b) prawo do organizacji życia szkolnego, 

  c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
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  d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

  e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

 3) opracowuje regulamin swojej działalności (Regulamin Samorządu Uczniowskiego) 

i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej, 

 4) opiniuje odwołania uczniów od kar (w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku), 

 5) przedstawia Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły projekt obowiązującego 

uczniów odpowiedniego stroju szkolnego, 

 6) przedstawia Radzie Pedagogicznej ucznia liceum – kandydata do stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. 

                         

                         

                         

 

 

                        

§ 85. 
                         

1. Rada Rodziców współdziała w sprawach kształcenia i wychowania dzieci z innymi 

organami Szkoły, a w szczególności: 

 1) może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły oraz 

organu prowadzącego i nadzorującego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły, 

 2) uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy 

i profilaktyczny, 

 3) opiniuje projekt planu finansowego oraz programu poprawy efektywności kształcenia 

w Szkole, 

 4) opiniuje decyzje Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu stowarzyszeń do działalności na 

terenie Szkoły, 

 5) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

 5a opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

 6) Uchylono, 

 7) wyraża opinię o pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, 

 8) opiniuje odwołania rodziców (opiekunów prawnych) od kar ucznia (w terminie 7 dni 

od wpłynięcia wniosku), 

 9) występuje z wnioskiem w sprawie organizacji dodatkowych, zajęć prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności (Regulamin Rady Rodziców), który 

określa w szczególności: 

 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

 2) szczegółowy tryb przeprowadzana wyborów do Rady Rodziców. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym. 

Każdego ucznia reprezentuje w nich jeden rodzic. 

4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania 

funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 
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§ 86. ( uchylono) 
                         

  

   

                         

§ 87. 
                         

Wszystkie organy współpracują ze sobą na zasadach pełnego partnerstwa. Decyzje w sprawach 

organizacji Szkoły ma prawo podejmować tylko Dyrektor Szkoły, a w sprawach nauczania 

i wychowania Rada Pedagogiczna. 

                         

 

 

§ 88. 
                         

Wszystkie konflikty i spory pomiędzy organami Szkoły powinny być rozwiązywane drogą 

negocjacji. 

 

 

 

 

Dział IX 
                         

                         

Organizacja pracy Szkoły 
                         

                         

                         

§ 89. 
                         

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, najpóźniej do 

30 kwietnia każdego roku, na podstawie Szkolnego Planu Nauczania oraz planu 

finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.  

3. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor Szkoły, 

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

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia: pomieszczenia do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, 2 sale informatyczne), boisko sportowe, 

bibliotekę, gabinet higienistki, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, archiwum,  

stołówkę.  

                         

                         

                         

§ 90. 
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1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.  

2. Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział wynosi od 15 do 30. 

3. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę 

uczniów w oddziale. 

4. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo – lekcyjny. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

6. Tryb corocznego podejmowania decyzji podziału oddziału na grupy, na zajęciach 

wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, wynika z obowiązujących 

aktów prawnych i musi uwzględniać możliwości Szkoły wynikające z posiadanych 

środków finansowych. 

                         

                         

 

 

§ 91.(uchylono) 

                         

                         

                         

                         

§ 92. 
                         

1. Zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli mogą 

zawierać z nauczycielami Szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez słuchaczy tego 

zakładu lub uczelni za zgodą organu nadzorującego Szkołę. 

  

  

  

  

§ 93. 
                         

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, 

które mogą być prowadzone w grupach oddziałowych lub między-oddziałowych. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Dział X 
                         

                         

Biblioteka szkolna 
                         

                         

§ 94. 
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1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka szkolna działa na podstawie aktów prawnych MEN. 

3. Biblioteka szkolna jest finansowana z budżetu Szkoły i środków Rady Rodziców. 

4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, administracja Szkoły i inne 

środowiska, na terenie których Szkoła działa (np. absolwenci, rodzice uczniów). 

5. Lokal biblioteki szkolnej umożliwia: 

 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

 2) korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie poza bibliotekę, 

 3) korzystanie z czterech stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, 

 4) korzystanie z kserokopiarki i drukarki (odpłatnie). 

6. Zbiory i czytelnia udostępniane są czytelnikom 4 razy w tygodniu w 2/3 wymiaru czasu 

pracy bibliotekarza. 1/3 wymiaru godzin pracy bibliotekarza przeznacza się na prace 

związane z uzupełnianiem i opracowywaniem zbioru. Bibliotekarza obowiązuje 

tygodniowy wymiar godzin zgodny z obowiązującym zarządzeniem MEN. 

7. Bibliotekarz prowadzi dokumentację związaną z działalnością biblioteki: dziennik pracy 

biblioteki, księgi odwiedzin w kąciku czytelniczym, kartoteki wypożyczeń, księgi 

inwentarzowe i rejestry ubytków. 

  

8. Biblioteka szkolna co pięć lat przeprowadza inwentaryzację. 

9. Prawa i obowiązki bibliotekarza: 

 1) pełni funkcje pedagogiczno – wychowawczo – opiekuńcze i administracyjno – 

techniczne, 

 2) realizuje Plan Pracy biblioteki szkolnej ustalony wspólnie przez nauczycieli, 

wychowawców, Samorząd Uczniowski, zaopiniowany przez Radę Rodziców (a po 

powołaniu-Radę Szkoły) i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, 

 3) w zakresie pracy pedagogicznej bibliotekarz jest obowiązany do udostępniania 

zbiorów, udzielania informacji bibliotecznej, poznawania uczniów i ich potrzeb 

czytelniczych, do informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa, do 

współpracy z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców (a po powołaniu-Radą 

Szkoły), kołami zainteresowań, do inspirowania czytelnictwa, do współpracy 

z instytucjami kultury i organizacjami regionalnymi, 

 3a wypożycza bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne uczniom poszczególnych 

oddziałów zgodnie z zasadami udostępniania zawartymi w Regulaminie w/w 

wypożyczeń.  

 4) w zakresie prac administracyjno – technicznych bibliotekarz jest obowiązany do 

gromadzenia księgozbioru, katalogowania, prowadzenia ewidencji, dokonywania 

selekcji zbioru, konserwacji zbioru, dbałości o porządek i estetykę pomieszczeń 

bibliotecznych. 

10 Dyrektor Szkoły może przydzielić bibliotekarzowi dodatkowe obowiązki. 

  

  

  

 

 

 

  

Dział XI 
                         

                         

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
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§ 95. 
                         

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

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

określają odrębne przepisy. 

3. W Szkole tworzy się stanowiska administracyjno – księgowe. 

4. W Szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

 1) woźny, 

 2) sprzątaczki, 

 3) konserwator, 

 4) uchylono, 

 5) uchylono. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Szkoły. 

                         

 

 

                        

                         

                         

§ 96. 
                         

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

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje 

się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

3. Nauczyciel powinien w szczególności: 

 1) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

 2) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, 

 3) stosować zasady oceniania zgodne z Węwnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, 

 4) sumiennie przygotowywać się do zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 5) właściwie dokumentować przebieg zajęć, 

 6) podnosić i aktualizować wiedzę pedagogiczną, 

 7) stosować nowatorskie metody pracy i programy edukacyjne, 

 8) aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, 

 9) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone mienie, 

 10) udzielać pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę zawodową, 

 11) kontrolować miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa, 

 12) egzekwować od uczniów przestrzegania regulaminów szkolnych, 

 13) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach, 

 14) dbać o poprawność językową uczniów, 

 15) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

 16) współdziałać z rodzicami – opiekunami ucznia i przekazywać rzetelną i obiektywną 

informację o uczniu,  

 17) informować ucznia i jego rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych w sposób ustalony w WZO, 

 18) dbać o poprawne stosunki interpersonalne, 

 19) wypełniać inne polecenia Dyrektora Szkoły związane z realizacją podstawowych 

zadań Szkoły. 
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§ 97. 
                         

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Na pisemny wniosek 2/3 rodziców lub tej samej liczby uczniów danego oddziału, Dyrektor 

Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w uzasadnionym przypadku, może 

powierzyć zadanie wychowawcy innemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

5. Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie 

opiekunem dziecka, pełni zasadniczą rolę w realizacji Programu Wychowawczego Szkoły. 

6. Wychowawca jest jednym z animatorów życia zbiorowego oraz doradcą i negocjatorem 

w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzklasowych oraz między uczniami a dorosłymi. 

7. Wychowawca, w celu realizacji swoich zadań: 

 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 

 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

   - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące oddział, 

   - ustala wspólnie z młodzieżą treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, 

 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 

 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

   - poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

   - współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i doradcą zawodowym, 

w szczególności przekazuje pisemne informacje niezbędne do napisania opinii 

o uczniu. 

8. Do zadań wychowawcy należy wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących 

jego oddziału tj. prowadzenie dziennika lekcyjnego oraz arkuszy ocen.  

9. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów w czasie zebrań organizowanych zgodnie  

z ustalonym harmonogramem i w zależności od potrzeb. 

10 Wychowawca, w przypadku braku kontaktu z rodzicami na zebraniach, w razie potrzeby, 

kontaktuje się z nimi pisemnie lub telefonicznie. 

  

11 Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, psychologa 

szkolnego oraz innych wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji 

oświatowych. 

                         

                         

§ 98. 
                         

1. Pedagog szkolny: 

 1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów, 

 2) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 
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 3) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

 4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

 5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

 6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

 7) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

 8) wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno –  

pedagogicznej, 

 9) monitoruje realizację obowiązku szkolnego i absencji szkolnej uczniów, 

 10) podejmuje działania interwencyjno –  naprawcze poprzez: 

  a) kierowanie uczniów i rodziców do specjalistycznych instytucji, 

  b) koordynację działań wychowawczych, 

 11) wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające  

z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, 

 12) współpracuje ściśle z wychowawcą oddziału, przekazuje na bieżąco informacje 

o uczniach. 

                         

                         

§ 99. 
                         

Psycholog szkolny: 

 1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów, 

 2) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

 3) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

 4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

 5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

ucznia, 

 6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

 7) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

 8) wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno –   

pedagogicznej, 

 9) monitoruje realizację obowiązku szkolnego i absencji szkolnej uczniów, 

 10) podejmuje działania interwencyjno –  naprawcze poprzez: 

  a) kierowanie uczniów i rodziców do specjalistycznych instytucji, 

  b) koordynację działań wychowawczych, 

 11) wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające  

z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, 

 12) współpracuje ściśle z wychowawcą oddziału, przekazuje na bieżąco informacje 

o uczniach. 

                         

§ 100. 



 45 

                         

Doradca zawodowy: 

 1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

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

 2) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla 

danego poziomu kształcenia, 

 3) prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

 4) koordynuje działalność informacyjno – doradczą prowadzoną przez Szkołę, 

 5) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

 6) wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno –   

pedagogicznej, 

 7) wskazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowe źródła informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczące: 

  a) rynku pracy, 

  b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

  c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych, 

  d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, 

  e) alternatywnych możliwości kształcenia, 

  f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

 8) udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 

 9) wspiera w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy 

z uczniami, 

 10) współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w tym z poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, 

   

                         

Dział XII 

                         

                         

Uczniowie Szkoły 
                         

                         

Rozdział I 

Zasady naboru do gimnazjum i liceum 

                         

§ 101. 
                         

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu 6 - letniej szkoły podstawowej, 

podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.  

2. Do liceum uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 21 roku życia. W przypadkach wyjątkowych Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną może przedłużyć czas uczęszczania do Szkoły.   

3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej 

Dyrektor Szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.  

§ 102. 
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1. Dyrektor Szkoły przyjmuje do gimnazjum wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony 

dla gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia sześcioletniej 

szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia w danym rejonie.  

2. Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki organizacyjne na to 

pozwalają. Absolwenci spoza rejonu gimnazjum przyjmowani są na pisemny wniosek 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, w miarę wolnych miejsc w oddziałach klas 

pierwszych. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych przyjmowani są 

poza procedurą rekrutacyjną. 

4. Przy rekrutacji uczniów spoza rejonu gimnazjum obowiązują następujące kryteria 

punktowe: 

 1) oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii oraz średnią wszystkich ocen 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty 

  (maksymalnie uczeń może uzyskać   30 punktów) 

 2) finaliści konkursów przedmiotowych oraz uczniowie z innymi osiągnięciami na 

szczeblu międzyszkolnym, wpisanymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

otrzymują po 5 punktów (za dwa osiągnięcia – łącznie 10 punktów) 

 3) wynik sprawdzianu po  szkole podstawowej – uczeń uzyskuje tyle punktów, ile zdobył 

na sprawdzianie (maksymalnie 40 punktów). 

5. Maksymalnie absolwent szkoły podstawowej może uzyskać w wyniku rekrutacji 
80 punktów. Uczniowie są przyjmowani są w kolejności zdobytych punktów. 

6. Jeżeli jest większa liczba uczniów starających się o przyjęcie niż wolnych miejsc dla 

absolwentów zamieszkujących poza rejonem gimnazjum, to przy uzyskaniu jednakowej 

liczby punktów w czasie rekrutacji, decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje komisja 

rekrutacyjna (biorąc pod uwagę kolejno: ocenę zachowania, średnią ocen lub, jeśli to 

konieczne, inne kryteria. 

7. W przypadku ucznia zwolnionego z przystąpienia do sprawdzianu, sumę punktów 

uzyskanych przez niego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, mnoży się razy 

dwa. 

  

                         

§ 103. 
                         

1. Do liceum przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych według kryteriów ustalonych 

przez Kuratora Oświaty. Przy rekrutacji brane są pod uwagę oceny końcowe na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: język polski, 

matematyka, język obcy i informatyka. 

2. Kandydat do VI Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać w wyniku rekrutacji 

maksymalnie 200 punktów. Przyjmowani są absolwenci gimnazjum w kolejności 

zdobytych punktów, do wypełnienia miejsc wynikających z zadań naborowych Szkoły na 

dany rok szkolny. 

3. Jeżeli jest większa liczba uczniów starających się o przyjęcie niż wolnych miejsc to przy 

uzyskaniu jednakowej liczby punktów w czasie rekrutacji, decyzję o przyjęciu ucznia 

podejmuje komisja rekrutacyjna (biorąc pod uwagę kolejno: ocenę zachowania, średnią 

ocen lub, jeśli to konieczne, inne kryteria.  

4. Do oddziału klasy pierwszej, poza systemem rekrutacji przyjmowani będą uczniowie ze 

wskazaniami lekarskimi do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

5. Uchylono. 

6. Dyrektor Szkoły może ustalić minimalną ilość punktów wymaganych do przyjęcia ucznia 

do pierwszej klasy. 

6a Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo obniżenia ilości punktów, o których mowa w ust. 6. 
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6b Dyrektor Szkoły każdego roku ogłasza kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej - biorąc 

pod uwagę wytyczne Kuratora Oświaty oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu 

 

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki ucznia 

                         

§ 104. 
                         

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

a w szczególności: 

 1) uczyć się, systematycznie uczęszczać do Szkoły, pracować nad własnym rozwojem, 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, rozwijać swoje 

zdolności i zainteresowania, aktywnie uczestniczyć w projekcie edukacyjnym,  

 2) przygotowywać się do zajęć oraz właściwie się zachowywać w ich trakcie, 

 3) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 

 4) w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny człowieka i ucznia, 

 5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zachowywać 

się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego, 

 6) chronić życie i zdrowie własne oraz innych,  

 7) wystrzegać się nałogów, 

 8) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro, 

 9) dbać o honor i tradycje Szkoły, 

 10) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

 11) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

2. Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu korespondencyjnego z wzorami podpisów 

rodziców (opiekunów prawnych) i okazywania go na każde żądanie nauczyciela lub 

wychowawcy. 
3. W przypadku nieobecności ucznia w Szkole trwającej dłużej niż 7 dni rodzic ucznia lub 

jego prawny opiekun, a w przypadku ucznia pełnoletniego on sam, ma obowiązek 

poinformować Szkołę o przyczynie nieobecności. 
3a Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności niezwłocznie po powrocie do 

Szkoły. Usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną, w zeszycie korespondencyjnym 

z wyszczególnieniem nieobecności co do dni i godzin lekcyjnych oraz ze wskazaniem 

powodu nieobecności. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub był 

nieklasyfikowany, ma obowiązek uzupełnić braki. Zakres wymagań edukacyjnych i termin 

uzupełnienia braków ustala nauczyciel danego przedmiotu. 
5. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd.  
5a Podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń w życiu Szkoły (rozpoczęcie 

i zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona Szkoły, egzaminy, itp.), uczeń zobowiązany 

jest do przyjścia do Szkoły w uroczystym stroju uczniowskim (barwy czarno – granatowo – 

białe). 
5b W czasie zajęć organizowanych przez Szkołę uczeń zobowiązany jest do nie noszenia ubrań 

reklamujących środki odurzające, z symbolami obrażającymi uczucia patriotyczne 

i religijne oraz nadmiernie obnażających ciało. 
6 Ucznia obowiązuje zakaz włączania i używania telefonu komórkowego w czasie lekcji. 
6a W przypadku łamania tego zakazu nauczyciel ma prawo odebrać telefon za 

pokwitowaniem. 



 48 

6b Telefon jest przekazywany do depozytu w sekretariacie Szkoły i może być odebrany przez 

rodzica lub prawnego opiekuna ucznia. 

 

 

§ 105. 
                         

1. Uczeń ma prawo do: 

 1) właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

 2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, do ochrony i poszanowania 

jego godności i nietykalności osobistej, 

 3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,  

 4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły oraz 

wyznawanej religii, 

 5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

 6) znajomości programów nauczania, 

 7) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania,  

 8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

 9) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod opieką 

pracownika Szkoły, 

 11) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, 

 12) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, 

 13) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 

 14) nauczania indywidualnego w domu (jeżeli wymaga tego sytuacja losowa), 

 15) odwoływania się w sprawach spornych. 

2. Inne prawa i obowiązki ucznia reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

                         

                         

                         

Rozdział III 

Nagrody i wyróżnienia 

                         

                         

§ 106. 
                         

1. Uczeń jest nagradzany za: 

 1) rzetelną naukę i pracę społeczną, 

 2) wzorową postawę, 

 3) szczególne osiągnięcia, w tym wolontariat, 

 4) dzielność i odwagę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

 1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

 2) pochwała Dyrektora Szkoły, udzielona publicznie wobec uczniów, 

 3) dyplom lub list gratulacyjny dla ucznia i rodziców, 

 4) nagrody rzeczowe, 

 5) bezpłatna wycieczka szkolna. 

 6) wpis na świadectwie szczególnych osiągnięć ucznia, 

3. Formą nagrody jest świadectwo ukończenia klasy lub Szkoły z wyróżnieniem. 

4. Nagrody finansowane są ze środków Rady Rodziców lub Rady Szkoły. 

5. Wszystkie nagrody wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 
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6. O otrzymanych przez ucznia nagrodach wychowawca informuje rodziców podczas zebrań 

klasowych z rodzicami. 

 

 

Rozdział IV 

Kary 

                         

                         

§ 107. 
                         

Uczeń może być ukarany za:  

 1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły (w szczególności zapisów § 104),  

 2) niestosowne zachowanie się w Szkole i poza Szkołą, 

 3) nie realizowanie obowiązków szkolnych.   

                         

                         

 
§ 108. 

                         

Ustala się następujące rodzaje kar: 

 1) upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela Szkoły wobec zespołu klasowego, 

 2) upomnienie Dyrektora Szkoły, 

 3) wykluczenie z wycieczki (innej niż edukacyjna), uroczystości lub zabawy szkolnej, 

 4) zawieszenie do reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

 5) pozbawienie funkcji w samorządzie klasowym lub innej organizacji szkolnej, 

 6) nagana Dyrektora Szkoły udzielona wobec społeczności uczniowskiej, 

 7) przeniesienie do równoległego oddziału Szkoły o odpowiednim profilu, na podstawie 

wniosku wychowawcy, 

 8) skreślenie z listy uczniów. 

                         

                         

§ 109. 
                         

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

                         

                         

§ 110. 
                         

Pełnoletni uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a po 

powołaniu również Rady Szkoły w następujących przypadkach: 

 1) za porzucenie Szkoły, 

 2) w przypadku wyczerpania wszystkich kar przewidzianych w § 108. 

 3) za umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi lub pracownika Szkoły, 

 4) za demoralizowanie innych uczniów, 

 5) za permanentne naruszanie postanowień Statutu Szkoły, 

 6) za handel i rozprowadzanie narkotyków, wejście w kolizję z prawem, chuligaństwo, 

hazard, rozbój, wandalizm, gwałt, prostytucję, pijaństwo, kradzież i paserstwo, 

 7) za inne czyny objęte Kodeksem Karnym lub Kodeksem Wykroczeń. 

                         

                         

§ 111. 
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Uczeń niepełnoletni za czyny wymienione w § 110 może na wniosek Dyrektora Szkoły zostać 

przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

                         

§ 112. 
                         

Kary są wymierzane zgodnie z ich gradacją, dopuszcza się pominięcie gradacji kar w przypadku 

czynów wymienionych w § 110 pkt  6)  i  7).                                                                                                                                                     

                         

                         

§ 113. 
                         

Wszystkie kary są wpisywane do dziennika lekcyjnego, a wychowawca oddziału, do której 

uczęszcza ukarany uczeń, zobowiązany jest do poinformowania o karze rodziców lub 

opiekunów prawnych tego ucznia. 

                         

                         

§ 114. 
                         

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołania się od kary, 

w zależności od jej rodzaju, do następujących instancji: 

   - Dyrektor Szkoły, 

   - Śląski Kurator Oświaty. 

2. Odwołanie do Dyrektora Szkoły składa uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) 

w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o karze. 

3. Odwołanie powinno być wcześniej zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, 

w przypadku odwołania złożonego przez ucznia, lub przez Radę Rodziców – jeśli 

odwołanie składają rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. 

4. Odwołanie powinno wyraźnie wskazywać, z jakich powodów uczeń lub jego rodzice 

(opiekunowie prawni) nie zgadzają się z zastosowaną karą. 

5. W przypadku podtrzymania decyzji o karze przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice 

(opiekunowie prawni) mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty.  

                         

                         

Rozdział V 

Bezpieczeństwo uczniów 

                         

                         

§ 117. 
                         

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo na terenie Szkoły oraz w trakcie zajęć 

organizowanych przez Szkołę poza jej terenem –wyjść lub wycieczek szkolnych. 

2. Sposób przeprowadzania wycieczek szkolnych określają „Zasady organizowania wycieczek 

szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu”. 

2a Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza 

budynkiem szkoły, w przypadku których nie jest wymagana karta wycieczki.  Opiekunem 

wyjścia jest nauczyciel lub, za zgodą dyrektora Szkoły, inna pełnoletnia osoba 

z zachowaniem poniższych zasad: 

 a) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować 

jeden opiekun nad grupą do 30 uczniów 

 b) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji opiekę powinien 

sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów 
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 c) w szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może zmienić liczbę opiekunów. 

 d) Dyrektor Szkoły zatwierdza kartę wyjścia (wraz z listą uczestników) wypełnioną przez 

opiekuna. 

3. Sposób organizowania szkolnych zabaw i dyskotek określają „Zasady organizowania 

szkolnych zabaw i dyskotek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu”. 

4. Sposób przeprowadzania międzyszkolnych zawodów sportowych określają „Zasady 

organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych z udziałem uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu”. 

5. Dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie ich przebywania na terenie Szkoły, 

podczas przerw międzylekcyjnych organizowane są dyżury nauczycieli. Porządek, czas 

i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram sporządzony przez 

wicedyrektora szkoły i umieszczony na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz na 

tablicy ogłoszeń dla uczniów Szkoły.  

6. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły niezwłocznie zgłaszają w sekretariacie zauważone na 

terenie Szkoły usterki i nieprawidłowości stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów. 

6a Nauczyciele wychowania fizycznego są zobowiązani przed każdymi zajęciami sprawdzić 

stan sprzętu sportowego używanego na zajęciach. 

7. Aby przeciwdziałać wszelkim objawom patologii Szkoła prowadzi przy pomocy 

odpowiednich instytucji działania profilaktyczne (spotkania z przedstawicielami Policji, 

Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej itp.). 

8. Na terenie Szkoły, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, mogą przebywać jedynie 

uczniowie i pracownicy Szkoły oraz osoby wylegitymowane przed wejściem na teren 

Szkoły. 

9. W Szkole jest zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie komputerowe 

zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

                               

                         

                         

                         

                         

Dział XIII 

                         

                         

Postanowienia końcowe 
                         

                         

§ 118. 
                         

1. Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany do Statutu w formie uchwał Rady Pedagogicznej. 

2. Jeśli zmian jest kilka lub są obszerne to Rada Pedagogiczna uchwala tekst jednolity statutu. 

                         

                         

§ 119. 
                         

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny: 

 1) Święto Patrona Szkoły, 

 2) „Otrzęsiny klas pierwszych”, w ramach których uczniowie oddziałów klas pierwszych 

gimnazjum i liceum przyjmowani są w poczet społeczności uczniowskiej.  
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 3) Uroczystość pożegnania odchodzących uczniów oddziałów klas maturalnych i klas 

gimnazjalnych. 

                         

                         

                         

§ 120. 
                         

Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, według następujących 

wzorów: 

 1) stalowa okrągła (mała i duża) z godłem państwowym i napisem w otoku:  

1. VI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZABRZU 

2. GIMNAZJUM  NR 13 W ZABRZU 

 2) podłużna z napisem:  

   - Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 13 – VI Liceum Ogólnokształcące 

w Zabrzu   tel. 032 271 49 32,  ul. Wajdy 7. 

   - Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 13 – Gimnazjum nr 13 w Zabrzu,  

tel. 032 271 49 32, ul. Wajdy 7, 

 3) pieczęć wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu – podłużna 

z napisem:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Wajdy 7,  41-800 Zabrze, tel. 

 032 271 49 32, 

 4) podłużna statystyczna:  REGON  276 304163. 

                         

                         

 

§ 121. 
                         

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

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Statut wchodzi w życie z dniem    1 września 2015 roku                
                         

                         

Jednolity tekst statutu uchwalono dnia  31 sierpnia 2015 

.                      

                         

                         

 


