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PODSTAWA PRAWNA: Statut został opracowany na podstawie następujących aktów 

prawnych:  
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami); 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. 
zm.); 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 843);  

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532); 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. 
zm.);  

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977); 

7. Innych aktów prawnych wydanych na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.  
 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

W skład Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 68 wchodzą: 

1. Liceum Ogólnokształcące nr CX im. Roberta Schumana. 

2. Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego. 

 

§ 2 

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 59 jest m.st. Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje 

Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

Zespół Szkół nr 59 działa z mocy Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2015 r.  

poz. 2156 ze zmianami ), na podstawie aktu o jego utworzeniu, orzeczenia organizacyjnego i 

wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych oraz niniejszego statutu. 

 

§ 4 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 59 posiadają jako własne: 

1. CX Liceum Ogólnokształcące – imię Roberta Schumana. 

2. 9 Gimnazjum – imię Sandro Pertiniego. 
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3. Sztandary. 

4. Logo. 

§ 5 

W  Zespole Szkół nr 59 obowiązują:  tradycja  i  ceremoniał  szkolny,  których  ważnymi elementami są 

sztandary szkół obecne na oficjalnych uroczystościach szkolnych (ślubowanie uczniów klas 

pierwszych gimnazjum i liceum, uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, uroczyste 

przekazanie sztandarów szkolnych przez uczniów klas trzecich uczniom klas drugich). 

 

§ 6 

Zespół Szkół nr 59 prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 7 

Zespół Szkół nr 59 używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ CYKLE KSZTAŁCENIA 

§ 8 

Celem Zespołu Szkół nr 59 jest: 

1. Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów, określonych w 

Ustawie o systemie oświaty, i zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych programów 

nauczania. 

2. Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych (w przypadku gimnazjum) i w szkołach wyższych (w przypadku liceum) oraz do 

życia we współczesnym świecie. 

3. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturalnego, 

emocjonalnego, duchowego i fizycznego. 

4. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego. 

5. Uwzględnienie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczniów, kształcenie i wychowanie w 

duchu tolerancji i humanizmu, z poszanowaniem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej. 

6. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i życia bez 

nałogów. 

 

 

§ 9 

Cykle kształcenia w Zespole Szkół nr 59 trwają: 

a) w gimnazjum 3 lata, 

b) w liceum ogólnokształcącym, jako szkole ponadgimnazjalnej, 3 lata. 
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2. Każdy rok kształcenia w gimnazjum i liceum we wszystkich cyklach podzielony jest na dwa okresy. 

3. Uczniowie gimnazjum i liceum są klasyfikowani na koniec każdego okresu i promowani na koniec 

każdego roku szkolnego. 

a) Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do  dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

b) Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie później jednak niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

c) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

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

edukacyjnych, 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  ustala roczna ocenę klasyfikacyjna 

z zachowania. 

d) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania, o której mowa w ust. 3, nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

klasyfikacyjnej. 

e) 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 rodzicami. 

f) Przepisy te stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna. 

4. Na zakończenie cyklu kształcenia w gimnazjum i po przystąpieniu ucznia do egzaminu 

gimnazjalnego szkoła wystawia świadectwo ukończenia gimnazjum. 

5. Absolwentom liceum szkoła wystawia świadectwo ukończenia liceum. 

6. Absolwenci liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na zasadach określonych przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

7. Zasady promowania, klasyfikowania i oceniania określają Zasady Wewnątrzszkolnego 

Oceniania(paragraf 41). 

 

§ 10 

1. Uczniami Zespołu Szkół nr 59 są: 

a) w gimnazjum – młodzież zameldowana w rejonie szkoły i podlegająca obowiązkowi szkolnemu z 

mocy ustawy oraz uczniowie spoza rejonu (na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły), 

b) w liceum – absolwenci gimnazjów (zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN, 

zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Szkolnym Regulaminie Rekrutacji). 
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2. Kandydat przyjęty do gimnazjum pozostaje uczniem szkoły do czasu ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 

3. Kandydat przyjęty do liceum pozostaje uczniem szkoły do czasu ukończenia liceum. 

4. Uczeń liceum, który ukończył 18 lat i w sposób notoryczny łamie zasady obowiązujące w szkole, 

zawarte w § 38 pkt. 5 i 6, zostaje po pisemnym ostrzeżeniu i poinformowaniu rodziców lub opiekunów 

skreślony z listy uczniów. Decyzja o skreśleniu wymaga opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 11 

1. Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły lub zdania egzaminu maturalnego. 

2. Szkoła realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego ustalone dla każdego cyklu 

kształcenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o programy MEN oraz autorskie. 

3. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe, takie jak koła zainteresowań oraz zajęcia 

sportowe. 

4. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział w 

konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. 

 

§ 12 

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE PROSPOŁECZNE 

1. W ramach kształcenia i wychowania prospołecznego szkoła: 

a) przekazuje uczniom wiedzę pomagającą zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającą 

twórcze postrzeganie rzeczywistości, zapoznaje z podstawami funkcjonowania państwa i jego 

instytucji oraz normami współżycia społecznego, 

b) przygotowuje do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, 

samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym, 

wyrabia wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną oraz umiejętność niesienia pomocy 

słabszym. 

2. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów w formie projektów edukacyjnych, 

polegających na akcentowaniu zagadnień z zakresu filozofii, obrony cywilnej, ekologii, integracji 

europejskiej, związków z regionem oraz zagadnień prozdrowotnych. 

3. Szkoła realizuje program oddziaływań wychowawczych i działań profilaktycznych obejmujący 

uczniów gimnazjum i liceum w całym cyklu kształcenia, w ramach którego m.in.: 

a) umożliwia uczniom podtrzymanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, kładąc 

nacisk na utrwalanie tolerancji, 

b) organizuje i wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w wartościowych i kształcących imprezach 

kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych, 

c) może prowadzić wymianę i współpracę ze szkołami z różnych państw europejskich. 

4. Na życzenie rodziców dla uczniów Zespołu Szkól nr 59 organizuje naukę religii lub etyki w wymiarze 

określonym odrębnymi przepisami. 
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§ 13 

Szkoła  sprawuje  opiekę  nad  wszystkim  uczniami  i  odpowiednio  do  ich potrzeb (w ramach 

własnych) zapewnia: 

1. Pomoc psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu problemów. 

2. Pomoc w razie trudności w nauce. 

3. Obiady płatne lub bezpłatne. 

4. Pomoc materialną i rzeczową. 

 

Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 14 

Organami Zespołu Szkół nr 59 są: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 59. 

2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 59. 

3. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 59. 

4. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 59. 

 

§ 15 

DYREKTOR 

1. Szkołą kieruje dyrektor powołany na to stanowisko przez organ prowadzący. 

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności: 

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły, 

g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

h) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów w szkole, 
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i) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

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

j) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, 

k) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przedmiotowych i odwołuje 

ich z tych funkcji, 

l) powołuje i odwołuje opiekunów stażu, 

m) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, 

n) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

o) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia 

na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, 

p) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

r) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły, 

s) wstrzymuje decyzje Rady Pedagogicznej podjęte niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

t) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

odrębnymi przepisami, 

u) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, 

c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej). 

4. W wypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony 

zarządzeniem dyrektora. 

 

§ 16 

WICEDYREKTORZY 

1. W celu sprawnego kierowania szkołą dyrektor, za zgodą organu prowadzącego szkołę, tworzy 

stanowiska wicedyrektorów. 

2. Zasady tworzenia stanowisk określa uchwała organu prowadzącego. 

3. Do każdego utworzonego stanowiska wicedyrektora dyrektor sporządza zakres obowiązków i 

kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji informuje Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

§ 17 
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RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele. 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie /semestrze (w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów), po zakończeniu rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, Rady 

Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady 

Pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

szkoły. 

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i 

są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do: 

a) zachowania tajemnicy służbowej, 

b) nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach. 

8. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna: 

a) zatwierdza plan pracy szkoły, 

b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

d) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy, szkoły lub skreślenia go z listy 

uczniów, 

e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły, 

f) podaje, do 20 czerwca, szkolny zestaw programów i podręczników na kolejny trzyletni okres 

kształcenia (zestaw zatwierdzany jest na radzie podsumowującej), 

g) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

h) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołą przez 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły, 

i) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora 

szkoły. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 

14 dni od otrzymania wniosku, 

j) deleguje przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, 

k) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz decyzje dyrektora szkoły w 

sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć dodatkowych, wychowawczych i opiekuńczych, 

l) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 

m) przygotowuje projekt statutu szkoły lub projekt zmian w statucie, 
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n) wykonuje zadania przewidziane dla Rady Pedagogicznej zgodnie z art. 52 ust.2 Ustawy o systemie 

oświaty. 

 

 

§ 18 

RADA RODZICÓW 

1. W Zespole Szkół nr 59 działa Rada Rodziców będąca jedyną reprezentacją ogółu rodziców uczniów 

szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a) występowanie do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami rodziców i opiniami w sprawach szkoły, 

b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

-  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych.  

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;  

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

e) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i programów, 

f) gromadzenie funduszy i dobrowolnych składek, które przeznaczone są na wspieranie działalności 

statutowej szkoły. 

3. Zasady tworzenia Rady Rodziców: 

a) rodzice poszczególnych klas na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybierają w tajnym 

głosowaniu swojego przedstawiciela do Rady Rodziców, 

b) kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

4. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszego Statutu Zespołu Szkół nr 59 i nie może być z nim sprzeczny. 

 

§ 19 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 59. Organy Samorządu 

Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

Uczniowie mają prawo do: 

a) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

b) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

c) organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi szkoły (w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i 

dyrektorem szkoły). 
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3. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu Zespołu Szkół nr 59. 

 

§ 20 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPRAW SPORNYCH 

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 59 jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej i w 

związku z tym: 

a) wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą, 

b) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, 

c) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, 

d) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet, 

e) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

f) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

g) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół nr 59, 

h) w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 21 

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

organizacyjny Zespołu Szkół nr 59, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 

2. W arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkól nr 59 zamieszcza się: liczbę pracowników szkoły (w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze), ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych (w tym 

finansowanych z dodatkowych środków przyznanych przez organ prowadzący). 

3. Arkusz organizacyjny, o którym mowa w ust.1, dyrektor przedstawia do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

 

§ 22 

PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia rewalidacyjne (po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego), które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

2. Organizację zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora     szkoły     na     

podstawie     zatwierdzonego     arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

4. Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10 i 20 minut. 

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, tzn. 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. Zajęcia te mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, a uzyskana z 

nich ocena roczna wliczana jest do średniej ocen. 

6. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i z uwzględnieniem możliwości 

organizacyjnych i kadrowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału liceum 

od 2 do 

4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

7. Liczebność oddziałów i podział na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor 

szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 23 

RELIGIA I ETYKA 

1. Szkoła organizuje, w ramach planu zajęć dydaktycznych, naukę religii/etyki dla uczniów gimnazjum 

i liceum. Rodzice (opiekunowie) wyrażają pisemnie takie życzenie na początku pierwszego roku nauki 

w szkole. Po osiągnięciu pełnoletniości o uczestnictwie w lekcjach decydują sami uczniowie.  Na 

pisemny wniosek  rodziców (opiekunów) uczeń może dokonać zmiany nauczanego przedmiotu po 

uzupełnieniu różnic programowych. 

2. Lekcje etyki organizowane są na wniosek co najmniej jednego ucznia. 

3. Ocena z religii i etyki wliczana jest do średniej ocen, jednak nie decyduje o klasyfikacji ucznia. 

4. Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, a lekcje te nie są lekcjami ostatnimi lub 

pierwszymi w jego planie lekcji, szkoła zapewnia mu w czasie trwania lekcji religii lub  etyki opiekę 

albo zajęcia wychowawcze. W przypadku, kiedy lekcje religii lub etyki są pierwsze lub ostatnie, a 

uczeń nie korzysta z tych lekcji, na pisemny wniosek rodziców może być zwalniany do domu. 

 

§ 24 

BIBLIOTEKA SZKOLNA I CZYTELNIA MULTIMEDIALNA 

1. Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi: zaspokajającymi potrzeby i rozwijającymi 

zainteresowania uczniów, wspierającymi realizację zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, 

wspomagającymi doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 

2. Do podstawowych zadań biblioteki należą: 

a) udostępnienie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w czasie 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, 

b) udostępnienie czytelni uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

c) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych, 
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3. Zasady pracy biblioteki i czytelni określa właściwy regulamin (załącznik nr 5). 

 

§ 25 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nie odpowiedzialni nauczyciele szkoły: 

a) w czasie lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję, 

b) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący, 

c) w  czasie  zbiorowych  i  zorganizowanych  zajęć  poza  szkołą  - wyznaczony opiekun. 

2. Zasady organizacji i harmonogram dyżurów w czasie przerw miedzy lekcjami określa dyrektor 

szkoły w Regulaminie Dyżurów (załącznik nr 6). 

3. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

4. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad 

uczniami określają odrębne przepisy (Regulamin Wycieczek Szkolnych stanowiący załącznik nr 7). 

5. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich organizowanych przez nią imprez. 

6. Szkoła objęta jest systemem częściowego monitoringu. 

7. Zasady zachowania ucznia w szkole określają odrębne procedury (załącznik nr 8). 

 

§ 26 

POMOC I OPIEKA SOCJALNA ORAZ ZDROWOTNA 

1. Szkoła zapewnia częściową opiekę pielęgniarską. 

2. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej. 

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną ucznia, dyrektor szkoły może obniżyć wysokość 

opłaty ucznia za posiłki lub całkowicie z tej opłaty zwolnić. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, pedagoga szkolnego lub wychowawcy, po przeprowadzeniu 

wywiadu środowiskowego przez pedagoga szkolnego, może przyznać uczniowi pomoc materialną 

zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami. 

 

§ 27 

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W 

SZKOLE 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 

532)  

1. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich 

zaspokojenia, 
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c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

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

i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 

k) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

m) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

n) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Powyższe zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz z innymi placówkami. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek: ucznia, 

rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

4. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są: 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne, 

c) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, 

d) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, 

e) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

f) porady dla uczniów, 

g) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, 

h) koła zainteresowań, 

i) indywidualny tok nauki dla uczniów wyjątkowo uzdolnionych. 

5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców. 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w 

uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej dla danego etapu edukacyjnego. 
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7. Zajęcia specjalistyczne, w tym socjoterapeutyczne, organizuje się na terenie PPP dla uczniów z 

dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć 

wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą dyrekcji zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone 

indywidualnie. 

8. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się na terenie PPP, w celu wspomagania wychowawczej 

funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju. 

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. 

10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzą: nauczyciel, wychowawca, 

psycholog albo pedagog posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu. 

11. W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy. 

12. W szkole zatrudniony jest pedagog, do zadań którego należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w kierunku 

kształcenia i zawodu, 

g) działanie na rzecz zorganizowania uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, opieki i 

pomocy materialnej. 

 

§ 28 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Szkoła organizuje we wrześniu dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl 

kształcenia w gimnazjum lub liceum spotkania informacyjne, w celu zaznajomienia ich z 

podstawowymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim z: 

a) edukacyjno – wychowawczymi zadaniami szkoły, 

b) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

c) wymaganiami edukacyjnymi wobec uczniów, 

d) prawami i obowiązkami ucznia. 

3. W każdy drugi poniedziałek miesiąca szkoła organizuje dni otwarte, umożliwiające kontakt ze 

wszystkimi uczącymi nauczycielami. 
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4. Po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej szkoła organizuje zebrania dla wszystkich rodziców, 

połączone z podaniem pisemnej informacji na temat wyników w nauce i zachowania uczniów. 

5. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno–wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu 

skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia. 

 

§ 29 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

1. Szkoła obejmuje kształceniem dzieci i młodzież niepełnosprawne, nie- dostosowane społecznie i 

zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy. 

2. Szczegółowe przepisy dotyczące kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113). 

 

 

Rozdział V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 30 

ZASADY ZATRUDNIENIA 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz  pracowników ekonomicznych, administracyjnych, 

technicznych i obsługi. 

2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, kierując się 

przy tym: 

a) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami, 

b) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły, 

c) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno–moralną. 

3. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym 

stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę. 

 

 

§ 31 

NAUCZYCIELE 

1. Nauczyciel wykonuje pracę edukacyjną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks pracy. 

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

a) dbałość o  prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i 

wychowawczego, w tym opracowanie lub wybranie odpowiedniego programu nauczania, 
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b) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

c) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

d) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie, 

e) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i 

życiowych, 

f) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

g) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych  i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 

2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad zespołem uczniów realizujących gimnazjalny projekt edukacyjny. 

3. Nauczycieli korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady: 

a) każdy nauczyciel otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z 
zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, 

b) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

c) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 
wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem, 

d) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek odnotowania obecności dzieci w 
elektronicznym dzienniku niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć. 

 

4. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe: humanistyczny, 

matematyczno – przyrodniczy, języków obcych i wychowania fizycznego. Pracą zespołu kieruje 

powołany przez dyrektora szkoły nauczyciel –  przewodniczący. 

 5. Cele i zadania zespołów przedmiotowych: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania, 

korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie 

wyboru programu nauczania i podręczników, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

c) przygotowywanie testów i sprawdzianów interdyscyplinarnych dla poszczególnych poziomów 

nauczania, 

d) analizowanie wyników egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych i przygotowywanie projektów 

działań naprawczych, 

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania. 

6. Pedagodzy, psycholog, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele wychowawców 

reprezentujący wszystkie poziomy klas tworzą zespół wychowawczy, którego podstawowym zadaniem 

jest opracowanie projektu planu wychowawczego na dany rok. 

7. Zespoły przedmiotowe zobowiązane są do dokumentowania swojej pracy i składania okresowych 

sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących rok szkolny. 
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§ 32 

WYCHOWAWCA KLASY 

1. Dyrektor szkoły powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tej 

klasie (wychowawcy). 

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 

opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia; 

3. zmiana wychowawcy może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek Rady Rodziców lub na 

prośbę zainteresowanego nauczyciela oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

4. zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie 

ucznia do życia w społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

c) podejmowanie działań umożliwiających  rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów. 

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

a) na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców i uczniów z: 

 obowiązującymi w Zespole Szkół nr 59 zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, 

warunkami realizacji i oceniania projektu edukacyjnego, 

b) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

c) planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami), różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć 

tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego 

Szkoły, 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynując ich działania wychowawcze 

wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno 

uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi trudnościami oraz niepowodzeniami 

edukacyjnymi), 

e) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, 

- współdziałania z rodzicami w zakresie wzajemnego udzielania sobie pomocy w działaniach 

wychowawczych wobec dzieci, 

- włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

f) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz pielęgniarką szkolną w rozpoznawaniu 

potrzeb i  trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 

6. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej: teczkę 

wychowawcy, dziennik, arkusze ocen i wypełnia świadectwa szkolne. 

 

§ 33 

PSYCHOLOG I PEDAGOG SZKOLNY 
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1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

2. Pomocy, o której mowa w pkt 1, udziela psycholog i pedagog szkolny. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na: 

a) rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia i możliwości ich 

przezwyciężania, 

c) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami, 

d) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno– pedagogicznej, 

e) podejmowaniu działań profilaktyczno–wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego 

Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

f) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu oraz udzielaniu stosownych informacji, 

g) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych 

uczniów, 

h) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

i) wspieraniu nauczycieli i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

j) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

k) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole organizowana jest w formie: 

a) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

b) porad dla uczniów, 

c) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców. 

5.  Psycholog i pedagog szkolny prowadzą dokumentację swojej pracy. 

 

§ 34 

NAUCZYCIELE – BIBLIOTEKARZE 

1. Nauczyciel–bibliotekarz wykonuje specjalistyczne zadania na swoim stanowisku pracy, 

dostosowując formy ich realizacji do wieku i rozwoju intelektualnego uczniów, a w szczególności: 

a) zgodnie z potrzebami czytelników, gromadzi zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz 

opracowania bibliotecznego, 

b) udostępnia zbiory biblioteczne, 

c) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi 

zainteresowaniami, 

d) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub 

książkach szczególnie wartościowych, 

e) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, 
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f) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, 

g) opracowuje roczne plany biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli wychowawców i zespołów 

przedmiotowych, 

h) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, 

i) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację. 

 

§ 35 

RÓŻNE 

1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół nr 59 jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele religii zatrudnieni są w Zespole  na  wniosek odpowiednich władz kościelnych. 

3. Szkoła może przyjmować studentów szkól wyższych w celu odbycia przez nich praktyk 

pedagogicznych. Dyrektor szkoły, przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna 

spośród nauczycieli szkoły. 

 

§ 36 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych 

pracowników ustala dyrektor szkoły. 

2. Za pracę pracowników administracji i obsługi odpowiada kierownik administracyjny, który jest dla 

nich bezpośrednim przełożonym. 

 

Rozdział VI 

UCZNIOWIE 

 

§ 37 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń ma prawo do: 

1. Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania z poszczególnych przedmiotów na 

początku każdego roku szkolnego. 

2. Pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania. 

3. Znajomości zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

4. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej. 

5. Poszanowania swej godności. 

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7. Swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich. 
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8. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

9. Nietykalności osobistej. 

10. Bezpiecznych warunków pobytu w szkole. 

11. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w 

myśl obowiązujących regulaminów. 

12. Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 

13. Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskiwania od nich pomocy, 

odpowiedzi lub wyjaśnień. 

14. Korzystania z opieki pielęgniarki na terenie szkoły w zakresie profilaktyki lub pomocy w nagłych 

wypadkach. 

15. Udziału w obozach, wycieczkach i imprezach organizowanych przez szkołę. 

16. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i podczas ferii. 

17. Otrzymywania ocen z poszczególnych przedmiotów na bieżąco, w sposób jawny, wyłącznie za 

wiadomości i umiejętności (zachowanie oceniane jest odrębnie). 

18. Otrzymać od nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie pracy 

klasowej (z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika elektronicznego przez nauczyciela), 

19. Pisania w ciągu dnia tylko jednej pracy klasowej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech. 

20. Do dwóch nieprzygotowań w semestrze, z przedmiotu którego wymiar tygodniowy wynosi 

minimum 2h i jednego przy 1 h tygodniowo, pod warunkiem, że wcześniej nauczyciel nie zapowiedział 

sprawdzianu pisemnego na daną lekcję. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed 

rozpoczęciem lekcji. 

21. Możliwości, w razie usprawiedliwionej nieobecności na klasówce, zaliczenia materiału w terminie 

14 dni, w formie wyznaczonej przez nauczyciela. 

22. Otrzymania, w wyjątkowych wypadkach (dłuższa choroba, ciężki wypadek losowy), dodatkowej 

pomocy nauczyciela, skorzystania z możliwości powtórnego sprawdzenia wiedzy (w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem). 

23. Proponowania tematyki godzin wychowawczych. 

24. Wypowiadania własnego poglądu na omawiane podczas lekcji zagadnienia i uzyskania wyjaśnień 

w związku z omawianym tematem. 

25. Uzyskania od nauczyciela, na początku roku szkolnego, informacji dotyczących zakresu materiału 

naukowego oraz obowiązującego zestawu lektur z danego przedmiotu w bieżącym roku szkolnym. 

26. Otrzymywania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w wypadku języka polskiego 21 dni, 

poprawionych przez nauczyciela prac pisemnych. 

27. Niepytania z poszczególnych przedmiotów w dniu jego uczestnictwa w konkursach i olimpiadach. 

28. Usprawiedliwiania nieprzygotowania do lekcji w ciągu dwóch dni po powrocie do szkoły, gdy 

absencja była usprawiedliwiona i trwała dłużej niż tydzień. 

29. Odwołania się do dyrektora szkoły od decyzji naruszających, zdaniem ucznia, jego prawa. 

30. Przynależenia do wybranej przez siebie organizacji szkolnej (jeżeli taka istnieje) lub pozaszkolnej, 

której działanie jest zgodne z ogólnie przyjętymi normami. 
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31. Uzyskania oceny bieżącej i klasyfikacyjnej w formie opisowej. 

32. Uzyskania informacji o tym, co zrobił dobrze/źle oraz o tym, co i jak powinien poprawić. 

33. Od roku szkolnego 2015/2016  do wypożyczania bezpłatnych podręczników. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, rzetelnie pracować nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych. 

2. Być przygotowanym do udziału w pisemnych pracach klasowych i testach zapowiadanych przez 

nauczyciela (dotyczy wszystkich przedmiotów), badających wiadomości i umiejętności, obejmujących 

całokształt realizowanego w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego programu nauczania. 

3. Być zawsze przygotowanym do ustnego lub pisemnego sprawdzenia z materiału nauczania, 

obejmującego trzy ostatnie tematy z danego przedmiotu. 

4. Terminowo oddawać pisemne prace domowe. 

5. Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

6. Dbać o honor i tradycję szkoły, okazywać szacunek dla symboli narodowych i sztandaru szkoły. 

7. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi, ich godność osobistą, zachowywać tajemnicę 

korespondencji i informacji w sprawach osobistych, powierzonych mu w zaufaniu. 

8. Zachowywać się w szkole i poza nią w sposób godny i kulturalny. 

9. Okazywać szczególną troskę osobom z dysfunkcjami i potrzebującym pomocy oraz przeciwstawiać 

się przejawom wulgarności i agresji w szkole. 

10. Dbać o ogólne dobro, ład i porządek w szkole oraz jej estetykę, a także szanować pracę innych 

ludzi. 

11. Przed rozpoczęciem zajęć, po wejściu do klasy, uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy 

oraz inne urządzenia elektroniczne (zabezpieczyć, oznaczyć) i przekazać nauczycielowi do depozytu 

w sali, w której ma zajęcia. 

12. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły. 

13. Podporządkowywać się ustaleniom Rady Pedagogicznej oraz zaleceniom Samorządu 

Uczniowskiego. 

14. Przestrzegać całkowitego zakazu wnoszenia  i korzystania na terenie szkoły ze wszelkich używek. 

15. Niepalenia tytoniu, niepicia alkoholu i nieużywania narkotyków i substancji psychoaktywnych, w 

tym tych zwanych potocznie dopalaczami. 

16. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów. 

17. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym. 

18. Panować nad swoimi emocjami. 

19. Nosić strój szkolny: 

a) codzienny: określony przez dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą 

Rodziców, 

b) galowy: 
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 dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka, 

 dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula. 

20. Korzystać z szatni. 

21. Nie spóźniać się na lekcje. Spóźnienie powyżej 10 minut traktowane jest jako nieobecność. 

22. Usprawiedliwiać każdorazowo nieobecność w szkole, nie później niż w ciągu tygodnia po powrocie 

do szkoły. Usprawiedliwienie musi mieć formę pisemną. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania 

nieobecności i zwalniania uczniów znajdują się w ZWO.  

23. Posiadać i nosić legitymację szkolną oraz okazywać ją na żądanie. 

24. Przebywać na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych. 

25. Posiadać dzienniczek podstemplowany pieczątką szkoły, w którym znajduje się korespondencja z 

rodzicami. 

26. Pokrywać koszty wyrządzonych przez siebie szkód. 

 

§ 38 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KARY 

1. Szkoła  może  przyznać  zasługującym  na  to  uczniom  następujące wyróżnienia: 

a) tytuł najlepszego absolwenta gimnazjum lub liceum, 

b) świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) list pochwalny do rodziców. 

2. Za wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, plastycznych i sportowych uczeń otrzymuje nagrodę 

książkową lub dyplom. 

3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 

a) pochwałę wobec uczniów oddziału, 

b) pochwałę wobec uczniów szkoły, 

c) list skierowany do rodziców. 

4. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 

a) naganę wobec uczniów oddziału, 

b) naganę wobec uczniów szkoły, 

c) pisemne powiadomienie rodziców, 

d) przeniesienie do oddziału równoległego, 

e) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

f) naganę dyrektora szkoły,  z ostrzeżeniem  o możliwości skreślenia z listy uczniów, 

g) skreślenie z listy uczniów. 

5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może skreślić (z uwzględnieniem pkt. 

6a) ucznia z listy uczniów, gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, 
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b) dopuścił się kradzieży, 

c) wszedł w kolizję z prawem, 

d) demoralizuje innych uczniów, 

e) stale narusza postanowienia Statutu Zespołu Szkół nr 59. 

6. Z listy uczniów może być skreślony : 

a) uczeń  gimnazjum  i  liceum, pod  warunkiem  równoczesnego przeniesienia go do innej szkoły, 

b) uczeń liceum, jeżeli osiągnął pełnoletniość. 

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowanej wobec niego 

karze. Zawiadomienie ma wyłącznie charakter pisemny. 

8. Od każdej kary określonej w pkt. 4 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o 

ukaraniu. 

9. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów, ukarany lub jego rodzice (opiekunowie), 

mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty 

za pośrednictwem szkoły. 

 

§ 39 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie odpowiedniej szkoły podstawowej bądź gimnazjum. 
Nabór do oddziałów dokonywany jest przy współpracy z organem prowadzącym szkołę z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.  

2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może: 

a) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

b) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę. 

3. Termin postępowania rekrutacyjnego, w tym termin składania dokumentów, określa corocznie 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. 

4. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się  uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej na 

podstawie wniosku złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów , po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego , jeśli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Komisja Rekrutacyjna w terminie określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przedstawia 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego. 

7. Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej gimnazjum i liceum podejmuje dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej. 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się  do publicznej wiadomości  w formie list, 

umieszczając je na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku szkolnego. 

9. Tryb odwoławczy przysługujący rodzicom/opiekunom prawnym reguluje Ustawa o systemie oświaty. 



 

 

24 

 

10. Szczegółowe zasady rekrutacji do gimnazjum i liceum zawiera regulamin rekrutacji, aktualizowany 

w oparciu o przepisy dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 

(corocznie do wglądu na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 59). 

11. Zasady przejścia ucznia z różnych typów szkół do szkoły publicznej określa Rozporządzenie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. ( Dz. U. 2014 poz. 686 ).   

 

Rozdział VII 

RODZICE I OPIEKUNOWIE 

§ 40 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, wynikających z ustawowego obowiązku 

szkolnego należy: 

a) Zapisanie dziecka do gimnazjum zgodnie z obowiązującym harmonogramem, 

b) Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych, 

d) interesowanie się postępami dziecka w nauce, 

e) korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania wyników nauczania i wychowania dziecka, 
odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły i nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

f) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

g) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

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

 

Rozdział VIII 

ZASADY WEWNĄTZRSZKOLNEGO OCENIANIA 

 

 & 41 

ZASADY OCENIANIA 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Ocenianiu podlegają: zachowanie, wiadomości, umiejętności, przygotowanie i aktywność ucznia 

podczas lekcji. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 
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a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie trzeciej 

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

odpowiednio niższych 

c) roczna ocena zachowania ustalona w klasie trzeciej. 

7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują szczegółowe wymagania edukacyjne dla 

uczniów w postaci Przedmiotowego Systemu Oceniania przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

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

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

10. Dyrektor Szkoły może, w uzasadnionych przypadkach, zwolnić ucznia na czas określony z zajęć 

informatyki oraz z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach, wydanej przez lekarza. W 

przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego konieczny jest opis przyczyn zwolnienia z 

ćwiczeń fizycznych dokonany przez lekarza. 

11. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją 

rozwojową, sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

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

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

tego orzeczenia. 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki lub nauki drugiego 

języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

14. Uczeń, którego absencja na zajęciach z przedmiotu bądź przedmiotów (usprawiedliwiona, bądź 

nieusprawiedliwiona) przekracza 50 % ma obowiązek zdawać egzamin klasyfikacyjny z danego 

przedmiotu (lub przedmiotów). 

15. Uchylony. 

16. Uczeń klasyfikowany, który otrzymał niedostateczną ocenę z jednych lub dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin lub egzaminy poprawkowe. 

17. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

18. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych przez szkołę ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunki ich 

poprawiania, 

d) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów  poprawkowych, sprawdzianów wiedzy i 

umiejętności, 

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce. 

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

zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

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

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

21. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji w postaci 

oceny negatywnej: maksymalnie 2 razy w semestrze z  przedmiotów odbywających się co najmniej w 

wymiarze 2 godzin tygodniowo, 1 raz z przedmiotów odbywających się 1 raz w tygodniu. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń, podręczników, 

niegotowość   do odpowiedzi,  brak niezbędnych   przyborów  i materiałów. 

22. Prace domowe, zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń są oceniane przynajmniej raz w 

semestrze. 

23. Uczeń jest obowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane do domu prace w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Brak pracy lub oddanie jej po terminie skutkuje oceną 

niedostateczną z przedmiotu. 

24. Na prośbę ucznia, rodziców, opiekunów lub władz oświatowych nauczyciel udostępnia prace 

ucznia. 

25. Na 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciel informuje ucznia o grożącej mu ocenie 

niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu. 

26. Wychowawca przekazuje rodzicom powyższą informację w formie pisemnej, która po podpisaniu 

przechowywana jest do końca roku szkolnego. 

27. Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym nauczyciel przedmiotu 

wystawia proponowaną ocenę śródroczną lub roczną w dzienniku elektronicznym i informuje o niej 

ucznia. 

28. Wychowawca przekazuje wykaz proponowanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i z 

zachowania na specjalnych kartach, które po podpisaniu przez rodziców wracają do wychowawcy. 

29. Ostateczne ustalenie oceny śródrocznej i rocznej przez nauczyciela przedmiotu następuje 

najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poprzez wpisanie tej oceny 

do dziennika i poinformowanie o niej ucznia. 
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30. Uczeń lub jego rodzice mogą pisemnie zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji 

wniesienia zastrzeżenia określa  Statut Szkoły. 

 

& 41 a 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego w 

oparciu o przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne przygotowane w formie pisemnej 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w oparciu o ZWO, podstawę programową i wybrany 

program nauczania. 

3. Ocenianie bieżące wszystkich uczniów oraz ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne  odbywa  

się według następującej skali: 

Ocena celująca - 6 

Ocena bardzo dobra - 5 

Ocena dobra - 4 

Ocena dostateczna - 3 

Ocena dopuszczająca - 2 

Ocena niedostateczna  -1 

4. Dopuszczalne jest stawianie dodatkowo znaków „+” lub „–„ przy ocenie, jako uszczegółowienie i 

rozszerzenie skali ocen bieżących. 

5. Uczeń ma możliwość uzyskania ocen bieżących i klasyfikacyjnych w formie opisowej. 

6. Aktywność ucznia podczas lekcji, krótkie odpowiedzi, kartkówki, prace dodatkowe, prace domowe 

mogą być oceniane plusami i minusami. Za  5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 3 

minusy ocenę niedostateczną. Niewykorzystane plusy i minusy przenoszone są na drugi semestr. 

Szczegółowe zasady stawiania plusów i minusów ujęte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

7. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

a) sprawdziany trwające 90 – 120 minut, zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej i wpisane do  dziennika 

elektronicznego. 

b) prace klasowe 45 - 90 minut po realizacji działu lub kilku działów programowych zapowiedziane 

tydzień wcześniej i wpisane do  dziennika elektronicznego. 

c) kartkówki (krótkie niezapowiedziane) prace trwające maksymalnie 20 minut z 3 ostatnich tematów 

lub pracy domowej, 

d) odpowiedzi ustne, 

e) prace dodatkowe, 

f) prace w grupach 
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g) udział w konkursach lub zawodach. 

8. Uczeń pisze zaplanowane dłuższe prace klasowe, sprawdziany w ilości zaplanowanej przez 

nauczyciela w danym semestrze. O terminie ich przeprowadzenia oraz zakresie sprawdzanych 

wiadomości i umiejętności jest informowany z wyprzedzeniem. 

9. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy w danej klasie, przy 

czym nie więcej niż 1 dziennie. 

10. Prace badające określone umiejętności lub wiadomości obejmujące materiał z więcej niż 3 

ostatnich lekcji są przez nauczyciela zapowiedziane i zapisane  w dzienniku elektronicznym. 

11. Prace klasowe, sprawdziany z większych partii materiału powinny być poprzedzone powtórzeniem 

materiału w klasie. 

12. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie 

musiał sprostać. 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie nie przekraczającym: 

a)  21 dni – z języka polskiego (wypracowania), 

b) 14 dni – z pozostałych przedmiotów. 

14. Prace pisemne (prace klasowe, kartkówki i inne sprawdziany) mogą być punktowane i są oceniane 

za samodzielność, jakość i ilość poprawnie wykonanych zadań wg zasady: 

celujący - 100% na bardzo dobry + zadanie dodatkowe 

bardzo dobry - 91 – 100% 

dobry - 75 – 90% 

dostateczny - 51 – 74% 

dopuszczający - 40 –50% 

niedostateczny - poniżej 40% 

15. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość i poprawność opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

16. Ilość prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu, którą ustala i 

podaje każdy z nauczycieli w wymaganiach na ocenę z przedmiotu. 

17. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a) znajomość i poprawność przedstawienia zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

18. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualnie uczeń. Ocenie podlegają: 

a) znajomość, poprawność, oryginalność przedstawianych zagadnień, 
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b) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

c) efektywne współdziałanie, 

d) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

e) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

19. Sprawdzone i ocenione prace pisemne lub kontrolne uczeń, rodzice i władze oświatowe mogą 

otrzymać do wglądu na terenie szkoły. 

20. Sprawdzone i ocenione prace uczniów są przechowywane w szkole przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego. Po tym czasie podlegają zniszczeniu lub mogą być zwrócone uczniowi. 

21. Uczeń, ma prawo do informacji zwrotnej o tym, co w pracy pisemnej zrobił dobrze a co źle oraz co 

i w jaki sposób powinien poprawić. 

22. Uczniowie nieobecni na pracy klasowej lub sprawdzianie - piszą ją w innym terminie uzgodnionym 

z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od daty pisania pierwszej pracy. 

23. Uchylony. 

24. Do usprawiedliwiania nieobecności uczniów, w tym uczniów pełnoletnich, upoważnieni są tylko 

rodzice uczniów. 

25. Nauczyciel ma prawo przeprowadzenia kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i nie ma 

obowiązku jej zapowiadać.  Kartkówka sprawdza wiadomości i umiejętności z najwyżej trzech 

ostatnich tematów. 

26. Uchylony. 

27. Ściąganie na sprawdzianie, pracy pisemnej, kartkówce oraz korzystanie z podpowiadania na 

kontrolnych pracach pisemnych i w trakcie odpowiedzi ustnych jest zabronione i jednoznaczne 

z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

28. Przed rozpoczęciem zajęć, po wejściu do klasy, uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy 

oraz inne urządzenia elektroniczne (zabezpieczyć, oznaczyć) i przekazać nauczycielowi do depozytu 

w sali, w której ma zajęcia. 

29. Uchylony. 

30. Oceny uzyskiwane przez uczniów w trakcie roku szkolnego mają następującą wagę w dzienniku 

elektronicznym: 

a) 7 pkt – uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego, 

b) 6 pkt – sprawdzian semestralny, 

c) 5  pkt – zajęcie wysokiego miejsca w konkursie szkolnym  lub międzyszkolnym, 

d) 4 pkt - sprawdziany,  wypracowania klasowe, dłuższe odpowiedzi ustne, 

e) 3 pkt – klasówka, praca z tekstem,  wypracowanie domowe, krótkie sprawdziany, prace klasowe, 

zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca w  szkolnym konkursie przedmiotowym, 

f) 2 pkt - kartkówki (3 ostatnie tematy), krótkie odpowiedzi ustne, dialogi (j. obce), 

g) 1 pkt - zadanie (praca na lekcji, praca domowa, notatka z lekcji),  prace dodatkowe. 

31. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny uzyskanej ze sprawdzianu i pracy klasowej, 

przy czym obie oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego z tą samą wagą.  

32. Opisane w punkcie 30 oceny z poszczególnych elementów programu nauczania są sumowane i 

wyliczana jest z nich średnia ważona. 
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33. Oceny semestralne i  roczne wystawiane są w oparciu o wyliczoną średnią ważoną i następujące 

kryteria: 

a) Ocena  niedostateczna  (1) – średnia do 1,74 

b) Ocena dopuszczająca (2) – średnia 1,75 – 2,74 

c) Ocena dostateczna  (3) – średnia 2,75- 3,74 

d) Ocena dobra   (4) – średnia 3,75 – 4,74 

e) Ocena bardzo dobra (5) – średnia 4,75 – 5,74 

f) Ocena celująca   (6) – średnia od  5,75 
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OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA 

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

uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. Nauczyciel wychowawca informuje ucznia i rodzica o kryteriach uzyskiwania ocen z zachowania do 

dnia 30 września. 

3. Informacje na temat kryteriów uzyskiwania ocen z zachowania dostępne są u wychowawcy i na 

stronie internetowej. 

4. Uczeń, rodzic powinni być poinformowani o proponowanej ocenie na 10 dni przed klasyfikacyjną 

Radą Pedagogiczną. 

5. Ostateczną ocenę ustala wychowawca w oparciu o własne spostrzeżenia oraz uwagi nauczycieli i 

uczniów, najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poprzez wpisanie 

jej do dziennika elektronicznego i zapoznanie z nią ucznia. 

6. Ustaloną i zatwierdzoną roczną ocenę klasyfikacyjną wpisuje się ponadto do arkusza ocen i na 

świadectwo szkolne. 

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

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

8. Przy ustalaniu oceny z zachowania w gimnazjum bierze się pod uwagę zaangażowanie ucznia, lub 

jego brak, w realizację zbiorowego projektu edukacyjnego. 

9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania określa się według następującej skali: 

wzorowe, 

bardzo dobre, 
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dobre, 

poprawne, 

nieodpowiednie, 

naganne, 

10. Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) zna Statut Szkoły i przestrzega jego przepisów, bardzo dobrze wywiązuje  się ze swoich szkolnych 

obowiązków, 

b) aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu szkoły, biorąc czynny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych oraz pracach na rzecz szkoły, uczestniczy w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych, pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych uroczystości, 

c) wykazuje się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, 

d) dba o kulturę języka, 

e) udziela pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym w nauce, a jest przygotowany do zajęć, zgodnie z 

wymaganiami poszczególnych nauczycieli przedmiotu, 

f) dba o honor i tradycje szkoły, 

g) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

h) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności i przeciwdziała wandalizmowi, 

i) nie  pije  alkoholu,  nie  pali  tytoniu,  nie  używa  narkotyków  i  innych  środków  odurzających, 

j) ubiera się stosownie i zmienia obuwie, 

k) zawsze okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rówieśnikom, 

l) wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego 

projektu, wzorowo pełnił swoją funkcję w zespole, wspierał działania innych członków zespołu, 

m) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione. 

11. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) zna Statut Szkoły i przestrzega jego przepisów, 

b) wykazuje się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, 

c) dba o kulturę języka, 

d) uczestniczy w życiu szkoły w miarę swoich zainteresowań i możliwości, pomaga w organizacji 

imprez klasowych i uroczystości szkolnych, 

e) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności oraz przeciwdziała wandalizmowi, 

f) jest przygotowany do zajęć zgodnie z wymaganiami nauczycieli, 

g) okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rówieśnikom, 

h) nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, 

i) ubiera się stosownie i zmienia obuwie, 

j) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 
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k) aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu, samodzielnie wykonywał 

ustalone zadania, bezkonfliktowo współpracował w zespole, 

l) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione. 

12. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) zna Statut Szkoły i z reguły go przestrzega, 

b) kulturalnie zachowuje się w szkole i miejscach publicznych, 

c) taktownie zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rówieśników, 

d) ubiera się stosownie i zmienia obuwie, 

e) wykonuje prace zlecone przez nauczyciela, 

f) reaguje na zwrócenie uwagi, dąży do poprawy, 

g) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

h) rzadko jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych (odpowiednio do limitu wyznaczonego przez 

nauczyciela przedmiotu), 

i) szanuje mienie publiczne i prywatne, 

j) uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał ustalone zadania, współpracował w 

zespole, 

k) wszystkie nieobecności w szkole ma usprawiedliwione (dopuszczalne 3 spóźnienia w semestrze), 

13. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) zna Statut Szkoły i stara się go przestrzegać, 

b) stara się wypełniać obowiązki szkolne, 

c) nie zawsze jest przygotowany do zajęć szkolnych 

d) wykonuje zlecone prace, 

e) reaguje na zwróconą uwagę, 

f) szanuje mienie publiczne i prywatne, 

g) zdarza się, że nie panuje nad emocjami, 

h) nie zawsze dba o kulturę języka, 

i) brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych 

członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał konflikty, 

j) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (dopuszcza się10 godzin nieobecności i 6 spóźnień 

w semestrze). 

14. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) nie zawsze przestrzega zapisów Statutu Szkoły, 

b) dość często lekceważy obowiązki szkolne, 

c) nie wykorzystuje możliwości stworzonych przez szkołę w celu wyrównywania braków wiedzy i 

zachowania, 

d) nie okazuje szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 
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e) w postępowaniu z rówieśnikami i innymi osobami przejawia brak tolerancji i poszanowania 

godności, 

f) zaniedbuje bezpieczeństwo i  zdrowie własne i innych kolegów, 

g) nie reaguje na upomnienia, 

h) nie dba o swój wygląd, nie nosi identyfikatora i nie zmienia obuwia, 

i) przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zrealizował żadnego  z ustalonych zadań, często opóźniał 

pracę i doprowadzał swoim zachowaniem do konfliktów, 

j) ma powyżej 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i powyżej 6 spóźnień w semestrze. 

15. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły i zasad bezpieczeństwa, przejawia chuligańskie i wulgarne 

zachowania, stosuje przemoc fizyczną lub znęca się nad słabszymi na terenie szkoły i poza nią, 

b) nie okazuje szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rówieśnikom, jest w stosunku do 

nich arogancki, 

c) dokonuje przestępstw na terenie szkoły lub poza nią, 

d) pali papierosy, pije alkohol lub używa środków odurzających, 

e) opuszcza zajęcia szkolne, ma powyżej 25 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i powyżej 10 

spóźnień w semestrze,   

f) odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonał żadnych 

zadań, celowo utrudnił pracę innym członkom zespołu,    

g) nie reaguje na upomnienia, 

h) nie przestrzega higieny osobistej. 

16. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności dziecka w formie pisemnej w dzienniczku ucznia 

opatrzonym na stronie tytułowej pieczątką szkoły i zawierającym wzory podpisów rodziców.  

17. Uczeń ma obowiązek przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności od rodziców w 

dzienniczku ucznia na najbliższej lekcji z wychowawcą, w ciągu tygodnia od okresu zakończenia 

choroby.  

18. Rodzice zwalniają ucznia, w tym również pełnoletniego, z lekcji w formie pisemnej. Druk 

zwolnienia znajduje się (do pobrania) na stronie internetowej szkoły. 

19. Przed opuszczeniem szkoły uczeń obowiązany jest do przedłożenia wychowawcy lub 

wychowawcy wspomagającemu (w przypadku nieobecności wychowawcy) wypełnionego druku 

zwolnienia. 

20. W szczególnych sytuacjach uczeń może opuścić szkołę (w czasie lekcji) tylko pod opieką 

rodziców. 

21. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

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

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

22. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

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

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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23. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę z zachowania, nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy 

szkoły. 

24. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna ucznia została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny uczeń lub jego rodzic może 

zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły zgodnie z  § 10. 

 

& 41 c 

KLASYFIKOWANIE 

1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego. Dokładną datę 

klasyfikacji ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu. 

2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu, na 10 dni przed zakończeniem rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. Dokładną datę klasyfikacji ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 

w sierpniu. 

3. Klasyfikacja śródroczna uczniów polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowaniu ucznia oraz ustaleniu – według skali 

określonej w § 4. 

4. Śródroczne i roczne ceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego 

ucznia. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

6. 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 przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

7. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny zgodnie z  § 13 ust. 4. 

8. Uczniowi niesklasyfikowanemu w pozycji ocena klasyfikacyjna (śródroczna, roczna) z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania w dzienniku elektronicznym i arkuszu ocen wpisuje się 

„nieklasyfikowany/a”. W przypadku, gdy uczeń zda egzamin klasyfikacyjny uzyskaną ocenę wpisuje 

się do arkusza ocen w pozycji „wyniki egzaminu klasyfikacyjnego”. 

9. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny zgodnie z 

 § 13 ust. 4.  

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Dla tego ucznia przeprowadzany 

egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala się oceny zachowania. 
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11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi uczniowi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

12. Podczas ustalania klasyfikacyjnej oceny rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności 

ucznia z pierwszego i drugiego semestru. 

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem  § 5 ust. 19 i 20.  

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”. 

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

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 3 ust. 26. 

 16. Ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z § 13 ust. 3. 

16.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim gimnazjum oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych roczną celującą ocenę 

klasyfikacyjną. 
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PROMOWANIE 

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

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4. 

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

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. W szczególnych warunkach, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, będą realizowane w klasie programowo wyższej.  

5. Decyzja ma charakter indywidualny i jest podejmowana na indywidualny wniosek rodziców lub 

pełnoletniego ucznia. 
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UKOŃCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeń kończy liceum i gimnazjum: 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
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programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej; 

b) uczeń gimnazjum jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu zewnętrznego i uczestniczył w grupowym 

projekcie edukacyjnym. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych minimum 4,75 oraz ocenę zachowania minimum bardzo dobrą. 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB USTALANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 

1. Warunki ustalania ocen klasyfikacyjnych: 

a) ocenianie uczniów w szkole jest jawne dla uczniów i ich rodziców, 

b) uczniowie są oceniani zgodnie z ZWO i wymaganiami edukacyjnymi, 

c) nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne z nauczanych przedmiotów i zapoznają z nimi 

uczniów na pierwszej lekcji danego przedmiotu, 

d) wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z ZWO, wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów, 

warunkami i trybem, uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej i 

wymaganiami na ocenę zachowania, 

e) oceny z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu, a ocenę zachowania ustala 

wychowawca po  zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów i samego ucznia, 

f) oceny śródroczne i roczne nie stanowią  średniej arytmetycznej ocen cząstkowych. Przy ustalaniu 

tych ocen jest brana pod uwagę systematyczność, jakość pracy i przyrost wiedzy uczniów, 

g) rodzice są informowani o postępach uczniów w nauce zgodnie z § 12,  

h) klasyfikacja uczniów jest zatwierdzana na klasyfikacyjnych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, 

i) klasyfikowany jest uczeń, którego obecność w szkole na obowiązkowych zajęciach edukacyjno - 

wychowawczych jest wyższa niż 50%, 

j) ustalenie oceny klasyfikacyjnej uczniów z absencją na obowiązkowych zajęciach edukacyjno - 

wychowawczych przekraczającą 50% następuje w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, 

k) zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną ocena klasyfikacyjna jest wpisywana do obu dzienników, 

na świadectwo szkolne i do arkusza ocen, 

l) przyjmuje się datę ostatniego dnia zajęć edukacyjno-wychowawczych roku szkolnego jako dzień 

wpisania ocen wynikających z rocznej klasyfikacji w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, 

m) ocena ustalona przez nauczyciela/wychowawcę jest ostateczna z  zastrzeżeniem § 10.  

 & 41 g 

TRYB ODWOŁAWCZY 

OD TRYBU USTALANIA ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I 

ZACHOWANIA ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY USTALANIU ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

1. Od trybu ustalenia oceny rocznej klasyfikacyjnej przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżenia. 
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2. Pełnoletni uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia  do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2,  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Zastrzeżenie złożone po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. 

5. Dyrektor, po otrzymaniu zastrzeżenia, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a następnie 

podejmuje decyzję w trybie administracyjnym i przekazuje ją zainteresowanej stronie w formie 

pisemnej. 

6. Decyzja może być pozytywna lub negatywna dla strony składającej zastrzeżenie. 

7. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

8. Decyzja Dyrektora może zostać zaskarżona do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

9. W przypadku decyzji negatywnej, Dyrektor uzasadnia decyzję podając przyczynę odmowy 

przeprowadzenia komisyjnego sprawdzianu wiedzy lub weryfikacji oceny z zachowania. 

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania  zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

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

edukacyjnych. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania. 

11. Termin komisyjnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

12. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

13.Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej oraz z zastrzeżeniem ust. 13. 

14. Ocena Komisji jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. 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 rodzicami. 

16. Przepisy te stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisje jest ostateczna. 

 & 41 h 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY 

KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
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1. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych. Uczeń może się 

ubiegać o ocenę wyższą od przewidywanej tylko w przypadku, gdy był obecny minimum na połowie 

sprawdzianów i prac klasowych oraz nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 

2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) uczeń pełnoletni lub rodzice zgłaszają chęć poprawy proponowanej oceny rocznej w ciągu trzech 

dni od ustalenia, do Dyrektora, w formie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, 

b) Komisja w składzie: Dyrektor lub wicedyrektor, wychowawca i nauczyciel przedmiotu decyduje o 

zasadności wniosku i o prawie do poprawiania oceny, 

c) poprawa ma formę sprawdzianu pisemnego i ustnego. Przeprowadzana jest najpóźniej 3 dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, 

d) wymagania stawiane uczniowi podczas sprawdzianu są zgodne z obowiązującą podstawą 

programową, przyjętym do realizacji programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi z 

przedmiotu z całego roku szkolnego.  

e) prace są punktowane i oceniane wg skali podanej w ZWO, 

f) uzyskanie w trakcie poprawy oceny wyższej od przewidywanej powoduje podwyższenie oceny 

rocznej, 

g) w razie uzyskania w trakcie poprawy oceny niższej niż przewidywana nie wpływa ona na obniżenie 

oceny rocznej. 

 

ZACHOWANIE 

3. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej w przypadku, gdy: 

a) nie toczy się przeciw niemu postępowanie o czyny zabronione prawem, 

b) nie był karany karami dyscyplinarnymi w szkole, 

c) ma usprawiedliwioną większość nieobecności i spóźnień, 

d) nie naruszał nagminnie i z premedytacją regulaminu ucznia i zasad współżycia społecznego, 

e) jego postawa i zachowanie rokują poprawę. 

4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) uczeń zgłasza wychowawcy klasy chęć poprawy oceny zachowania w ciągu trzech dni od chwili 

otrzymania proponowanej oceny, 

b) po konsultacji z pedagogiem szkolnym Dyrektor powołuje Komisję w składzie pedagog, 

wychowawca oraz minimum 5 nauczycieli uczących w danej klasie, 

c) Komisja podejmuje decyzję o podwyższeniu lub niepodwyższeniu oceny zachowania większością 

głosów, 

d)  z wynikami Komisja zapoznaje niezwłocznie Dyrektora Szkoły,  a następnie Radę Pedagogiczną 

na posiedzeniu klasyfikacyjnym, a protokół z obrad Komisji załącza się do dokumentacji ucznia, 

e) tak ustalona ocena ma charakter ostateczny. 

 & 41 i 

WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O POSTĘPACH I 

TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE 
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1. Warunki przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce: 

a) szkoła organizuje raz w miesiącu spotkania z rodzicami w postaci spotkań z wychowawcą, dni 

otwartych, ogólnych zebrań, spotkań indywidualnych, 

b) terminy spotkań są ustalane na sierpniowej Radzie Pedagogicznej i zamieszczane na stronie 

internetowej  szkoły, tablicy ogłoszeń oraz podawane rodzicom na pierwszym zebraniu w  roku 

szkolnym, 

c) rodzice mają obowiązek uczestnictwa w tych spotkaniach, 

d) rodzice zaopatrują swoje dzieci w dzienniczki, które zostają opatrzone pieczątką szkoły, a także 

podają wychowawcy telefon kontaktowy. 

2. Nauczyciele nie mają obowiązku udostępniać do korespondencji z rodzicami swoich prywatnych 

numerów telefonów i adresów mailowych. 

3. Sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauczaniu: 

a) wpis do dzienniczka lub zeszytu ucznia, e-mail, SMS, list polecony, wpis do dziennika 

elektronicznego, 

b) wykazy ocen cząstkowych przekazywane podczas dni otwartych, 

c) wywiadówki semestralne, 

d) specjalne kartki z informacjami o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, 

e) wykazy proponowanych ocen rocznych. 

 

 & 41 j 

ZASADY PRZEPROWADZANIA KOMISYJNYCH SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI, EGZAMINÓW 

KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH 

KOMISYJNY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

1. Do sprawdzianu może przystąpić uczeń na swój wniosek lub wniosek rodzica po wniesieniu 

pisemnego zastrzeżenia na tryb ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

2. Zastrzeżenie wnosi się w ciągu 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, a w przypadku zastrzeżenia do egzaminu poprawkowego - w ciągu 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

3. Komisję przeprowadzającą sprawdzian powołuje Dyrektor Szkoły, w sytuacji, gdy zastrzeżenie 

zostało przez niego uznane za uzasadnione, 

4. Skład Komisji dla ucznia zdającego komisyjnie sprawdzian wiadomości i umiejętności z przedmiotu: 

a) Dyrektor Szkoły – przewodniczący (lub inna osoba sprawująca stanowisko kierownicze w szkole), 

b) nauczyciel przedmiotu (uczący danego ucznia) – członek, 

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu uczący w tej lub innej szkole – członek, 

5.  uczeń zdaje sprawdzian składający się z części pisemnej i ustnej z wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w danym roku szkolnym, 

6. Komisja sporządza protokół z obrad, który przedstawia Dyrektorowi a następnie Radzie 

Pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do 

protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 
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7. Komisja po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia dokonuje oceny i informuje ucznia 

(rodzica) o wynikach, 

8. Ustalona w wyniku sprawdzianu komisyjnego ocena jest ostateczna, 

9. Jeżeli uczeń nie uzyska na sprawdzianie oceny wyższej, niż ta, od której złożył zastrzeżenie, 

Komisja utrzymuje w mocy ustaloną wcześniej ocenę. W przypadku wyniku korzystnego dla ucznia, 

ocena zostaje podwyższona o jeden stopień, a uzyskany przez ucznia wynik wpisuje się do arkusza 

ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów”  i na świadectwo szkolne, 

10. Uczeń, dla którego ustalona ostatecznie ocena w wyniku komisyjnego sprawdzianu jest oceną 

niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego 

egzaminu, 

 

KOMISYJNE USTALENIE ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA:  

1. Komisyjne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego 

rodzica po wniesieniu pisemnego zastrzeżenia na tryb ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania, 

2. Zastrzeżenie wnosi się w ciągu 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, w sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzic uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3. Komisję powołuje Dyrektor szkoły w sytuacji, gdy zastrzeżenie zostało przez niego uznane za 

uzasadnione, 

4. skład Komisji ustalającej ocenę zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo inny zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze, 

b) wychowawca klasy – przewodniczący, 

c) pedagog szkolny – członek, 

d) nauczyciel uczący w danej klasie – członek, 

e) nauczyciel nie uczący  ucznia – członek, 

f) uczeń - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – członek, 

g) rodzic- przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw o 

wyniku decyduje głos przewodniczącego, 

6. Komisja sporządza protokół z obrad, który przedstawia Dyrektorowi, a następnie Radzie 

Pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do 

protokołu dołącza się zwięzłą informację uzasadniającą ustaloną ocenę ucznia. Ocenę zachowania 

wpisuje się do arkusza ocen w pozycji „Wyniki egzaminów” oraz na świadectwo szkolne, 

7. Ustalona komisyjnie ocena jest ostateczna. 

 

 EGZAMIN POPRAWKOWY   

1. Do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły na termin przypadający w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, 

4. egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład Komisji 

wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo zastępca Dyrektora - jako przewodniczący Komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

d) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. b, 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, 

przy czym powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły,  

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

 b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

 c)  termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uzyskana w jego wyniku ocena jest 

wpisywana do arkusza ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów” i na świadectwo szkolne. 

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

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

Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę z uwzględnieniem § 7 ust. 4. 

 

 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności z jednego, kilku albo wszystkich 

zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny, 

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

wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 
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b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt c, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych, 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt c, przeprowadza Komisja powołana 

przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo zastępca Dyrektora - jako przewodniczący Komisji, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

10. Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punktach poprzedzających, oraz 

jego rodzicami  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 

dnia, 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice 

ucznia, 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 c) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

d) imię i nazwisko ucznia; 

 e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uzyskana w jego wyniku ocena jest 

wpisywana do arkusza ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów” i na świadectwo szkolne. 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że uczeń lub jego rodzice zgłoszą 

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 od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

15. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał niedostateczną ocenę z jednych lub 

dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać w sierpniu egzamin poprawkowy. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem regulują rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 

2007 r. oraz z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

2. Powyższe Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 

w dniu 28 sierpnia 2015r. 

3. Zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2015r. 

4. Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 25 września 2015r. 

5. Niniejszy dokument (Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania) wchodzi w życie z dniem 2 września 

2015 r. 

6. Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania, który wszedł w życie z dniem 15 września 2012 r.  

 

 

Rozdział IX 

UCHWALENIE I WPROWADZANIE ZMIAN W STATUCIE 

§ 42 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, dyrektora, nauczycieli oraz 

innych pracowników. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym odrębnymi 

przepisami. 

2. Od 1 września 2009r. obowiązuje ujednolicony tekst przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 26 

sierpnia 2009r. 

3. Nowelizacja, z 28.03.2012 r., Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 17 listopada 

2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

 publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. Nr 228, poz. 1487. 

4. Nowelizacja, od 1.09.2012, zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2012 r. 

5. Nowelizacja, od 15.09.2014r., zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2014r. 

6. Nowelizacja, od 28.08.2015r., zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2015r. 

7. Nowelizacja, od 29.08.2016r., zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.08.2016r.  

8. Nowelizacja, od 12.12. 2016 r., zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.12. 2016 r. 

 

Podręczniki 

1. Od roku szkolnego 2015/2016 podręczniki do klas pierwszych gimnazjum stanowią własność szkoły 

i są wypożyczane uczniom na jeden rok szkolny. W razie zniszczenia lub zgubienia podręcznika 

uczeń jest zobowiązany do: 

a) zakupu wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza pozycji, 

b) zapewnienia sobie materiałów do pracy na lekcji 

2. Wychowawca zapoznaje rodziców z zasadami wypożyczania darmowych podręczników. 
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ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU 

 

Załącznikami do niniejszego Statutu Zespołu Szkół nr 59 są: 

1. Regulamin Rady Pedagogicznej (załącznik nr 2). 

2. Regulamin Rady Rodziców (załącznik nr 3). 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 4). 

4. Regulamin Biblioteki (załącznik nr 5). 

5. Regulamin Dyżurów Nauczycielskich (załącznik nr 6). 

6. Regulamin Wycieczek Szkolnych (załącznik nr 7). 

7. Procedury interwencyjne (załącznik nr 8). 

 

 


