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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Niniejszy Statut stanowi dokument określający zadania, cele, strukturę organizacyjną i sposób działania 
Społecznego Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, nadany przez osobę 
prowadzącą. 

 
§ 2. 

Przez użyte w niniejszym Statucie określenia rozumie się: 
1. ustawa o systemie oświaty – ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), 
2. Szkoła – Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, 
3. SKT nr 37 – Samodzielne Koło Terenowe nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w 

Krakowie, 
4. Rodzice – rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia Szkoły, 
5. Rok szkolny – okres od dnia 1 września każdego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego, 

zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty, 
6. Towarzystwo – Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie. 

 
§ 3. 

1. Szkoła jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. 
2. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do niej i innych 

obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Towarzystwa i Statutu Szkoły i w swojej działalności 
kieruje się zasadami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Nazwa Szkoły brzmi: Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Krakowie. 

4. Siedziba Szkoły mieści się w Krakowie, a Szkoła prowadzi działalność na os. Dywizjonu 303 
nr 35 – 35a. 

5. Szkoła jest trzyletnia. 
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w Szkole jest Dyrektor Szkoły, a organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Małopolski Kurator Oświaty. 
7. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

udostępnia ją w trybie przewidzianym Statutem. 
 

§ 4. 
1. Osobą prowadzącą Szkołę, o której mowa w  art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jest 

Samodzielne Koło Terenowe nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Krakowie 
działające pod adresem  Os. Dywizjonu 303 nr 35 (31-874 Kraków), wpisane do rejestru stowarzyszeń 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103374. 

2. Rodzice, których łączy umowa ze Szkołą, mogą stać się członkami SKT nr 37. Procedurę przystąpienia 
do SKT nr 37 określa jego statut. 

3. Do obowiązków i wyłącznej kompetencji SKT nr 37 należy: 
a. zapewnienie warunków do funkcjonowania Szkoły, w tym finansowych, organizacyjnych oraz 

warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, 
b. nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w zakresie 

określonym w ustawie o systemie oświaty, 
c. nadawanie Statutu Szkoły i dokonywanie jego zmian, 
d. określenie kierunków rozwoju Szkoły, 
e. ustalanie wysokości czesnego i innych opłat należnych Szkole, 
f. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły, 
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g. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Szkoły, przedstawianych przez Dyrektora Szkoły. 

 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 5. 

1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji 
działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz 
ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. 

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia. 
3. Uczniowie, nauczyciele oraz Rodzice i inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną zobowiązaną 

do dbałości o dobre imię oraz wizerunek Szkoły. 
4. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich 

przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i władzach SKT nr 37. 
5. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom w ramach trzyletniego cyklu kształcenia szkoły 

gimnazjalnej możliwości pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego w duchu 
tolerancji oraz wartości humanistycznych i demokratycznych, w warunkach poszanowania ich 
godności oraz wolności sumienia, a także wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

6. Szkoła zgodnie z deklaracją programową Towarzystwa zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, 
także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz w granicach swoich możliwości zapewnia opiekę 
zdrowotną. 

7. Realizacja celów Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły i SKT 
nr 37 przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje. 
 

§ 6. 
1. W zakresie nauczania Szkoła zapewnia uczniom: 

a. indywidualizację pracy i aktywizujące metody nauczania, 
b. innowacyjność nauczania poprzez programy i projekty autorskie, 
c. przygotowanie do szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych, 
d. zaplecze dydaktyczno-sportowe, 
e. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem języka 

ojczystego oraz języków obcych, 
f. wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie dalszej nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej, 
g. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
h. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
i. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej, 
j. korelację przedmiotową prowadzącą do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie, 
k. przedstawianie problemów i zagadnień w sposób interdyscyplinarny, 
l. konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z uczniami innych szkół, 
m. realizację i rozwijanie swoich pasji, zainteresowań poprzez uczestnictwo w licznych kołach 

zainteresowań i realizowanych przez Szkołę programach, 
n. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i wyznaniowej. 

2. W procesie kształcenia Szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących umiejętności: 
a. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią odpowiedzialności, 
b. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, 

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 
c. komunikacji w języku obcym, 
d. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania decyzji, 



6 

 

e. rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
f. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 
g. praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych i problemowych, 
h. tworzenia właściwych postaw i nawyków, 
i. rozwijania osobistych zainteresowań i pasji, 
j. przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. 
3. W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki Rodziców, Szkoła zmierza do tego, aby 

uczniowie: 
a. znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 
b. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, 
c. mieli świadomość celowości przyswajanych treści na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, 
d. godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za 

siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 
e. dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów, 
f. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, 

w społeczności lokalnej, w państwie i zjednoczonej Europie, 
g. przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne, 
h. potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 
i. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 
j. podejmowali działania proekologiczne i prozdrowotne, 
k. umieli współdziałać i współtworzyć w Szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 
§ 7. 

1. Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. 
2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor Szkoły. 
3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudnieni zgodnie z Kodeksem Pracy oraz uchwałami 

SKT nr 37 i Towarzystwa. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY 

 
§ 8. 

Organami Szkoły są: 
1. Dyrektor Szkoły, 
2. Rada Pedagogiczna, 
3. Samorząd Uczniowski. 

 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

§ 9. 
1. Dyrektorem Szkoły jest osoba fizyczna powoływana i odwoływana przez SKT nr 37. 
2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla Dyrektora Szkoły jest SKT nr 37. 
3. Dla Dyrektora Szkoły pracodawcą jest SKT nr 37. 

 
§ 10. 

1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
a w szczególności: 
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a. planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą Szkoły, 
b. sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Szkoły w zakresie określonym obowiązującymi 

przepisami, 
c. opracowuje i przedstawia SKT nr 37 do zatwierdzenia do 1 sierpnia każdego roku: 

▪ program dydaktyczno-wychowawczy, 

▪ arkusz organizacyjny Szkoły, 

▪ okresowe sprawozdania z działalności Szkoły, 

▪ preliminarz budżetowy Szkoły z określeniem wysokości czesnego, 

▪ perspektywiczny plan rozwoju Szkoły, 

▪ regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalania regulaminów wynika 
z Kodeksu Pracy, 

d. zwołuje i przewodniczy spotkaniom Rady Pedagogicznej, 
e. organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą Szkoły, 
f. współpracuje z Rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi działalność Szkoły, 
g. dysponuje środkami finansowymi Szkoły, przy czym wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych 

i finansowych zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora Szkoły może być ograniczona przez 
SKT nr 37, 

h. organizuje proces rekrutacji do Szkoły, 
i. odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, dyscypliny pracy oraz prawidłowe 

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej, a także właściwe zabezpieczenie mienia 
Szkoły, 

j. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad 
określonych w odrębnych przepisach, 

k. kieruje polityką kadrową Szkoły i opracowuje zakres obowiązków pracowników Szkoły, 
l. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły w ramach zatwierdzonego przez SKT nr 37 preliminarza, 
m. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 
n. odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzanego w Szkole egzaminu, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, 
o. realizuje uchwały organów Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji, 
p. zapewnia warunki do działalności organów Szkoły, 
q. wyznacza spośród nauczycieli wychowawców klas, 
r. utrzymuje kontakt z Rodzicami, dba o przepływ informacji pomiędzy nauczycielami a Rodzicami, 
s. podejmuje decyzje w przedmiocie zawarcia oraz rozwiązania  umów o świadczenie usług 

edukacyjnych oraz skreślenia dziecka z listy uczniów. 
2. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, 

Samorządem Uczniowskim i SKT 37. 
3. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z SKT nr 37, ma prawo powołać zastępców Dyrektora Szkoły w 

liczbie nie większej niż 3 osoby. 
4. W czasie dłuższej nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki wykonuje wskazany na piśmie przez 

Dyrektora zastępca Dyrektora Szkoły. 
5. Zakres obowiązków zastępców Dyrektora Szkoły określa ich zakres czynności. 

 
§ 11. 

1. Dyrektor Szkoły bierze udział w posiedzeniach SKT nr 37 i organów Szkoły zwołanych na jego wniosek. 
2. Dyrektor Szkoły winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach 

zwoływanych przez organy Szkoły lub SKT nr 37, chyba że dany organ podejmie inną decyzję. 
 

§ 12. 
1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. 
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2. 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, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. 
 

§ 13. 
1. W Szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych. Osoba pełniąca tę 

funkcję wspiera Dyrektora Szkoły w jego pracy, a w szczególności: 
a. pełni funkcję zastępcy Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności w placówce, 
b. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły: 

▪ rocznego planu pracy dydaktycznego-wychowawczej, 

▪ terminarza ważniejszych czynności w organizacji roku szkolnego, 
c. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli i pracowników pedagogicznych, 
d. nadzoruje prace powierzonych jej opiece komisji i zespołów przedmiotowych, 
e. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad Szkołą w zakresie jej przydzielonym, 
f. sprawuje opiekę nad organizacjami młodzieżowymi działającymi w Szkole, 
g. nadzoruje przebieg uroczystości szkolnych. 

 
 

INNE ORGANY SZKOŁY 
 

§ 14. 

1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego zapadają w formie uchwał zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków 
organu zarządza się głosowanie tajne. 

2. Posiedzenia organów są protokołowane. 

3. Uchwały organów Szkoły mogą być udostępniane do wglądu w obecności pracownika Szkoły 
członkom społeczności szkolnej. Udostępnianie odbywa się na terenie Szkoły na wniosek członka 
społeczności szkolnej, w terminie uzgodnionym z danym organem, który wydał tę uchwałę 
lub z Dyrektorem Szkoły. 

4. Organ Szkoły ma obowiązek udzielenia informacji innemu organowi Szkoły na jego pisemny wniosek, 
w terminie 10 dni, liczonym od dnia otrzymania takiego wniosku. 

5. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze Statutem lub innymi przepisami prawa mogą  być zawieszone 
lub uchylone przez SKT nr 37. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały, SKT nr 37 niezwłocznie 
powiadamia organ Szkoły, który podjął daną uchwałę. 

6. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych Statutem, o ile dalsze postanowienia Statutu nie 
stanowią inaczej, formułowane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

7. Nieuwzględnienie opinii organu Szkoły przez SKT nr 37, Dyrektora Szkoły lub Radę Pedagogiczną 
wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio. 

8. Organy Szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek Towarzystwa, mają prawo wyrażania 
opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i przedstawiania ich właściwym 
adresatom. 

9. Organy Szkoły (z wyjątkiem Dyrektora Szkoły) nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz. 
 
 

RADA PEDAGOGICZNA 
 

§ 15. 
1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizację programu 

dydaktyczno-wychowawczego w Szkole i podejmującym związane z tym decyzje, a także jest 
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organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Szkoły. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole oraz Dyrektor Szkoły. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

§ 16. 
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane 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, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, SKT nr 37, co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej oraz na pisemny wniosek innych organów Szkoły. 

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, reprezentuje Radę 
Pedagogiczną na zewnątrz oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków 
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona Protokolanta, który odpowiedzialny jest za 
dokumentację posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez 
Dyrektora Szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej i SKT nr 37, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
o działalności Szkoły. 

 
§ 17. 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą: 
a. zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 
b. zatwierdzanie rocznych i semestralnych wyników klasyfikacji, 
c. klasyfikowanie i promowanie uczniów, 
d. określenie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e. przedstawienie SKT nr 37 do zatwierdzenia projektu innowacji lub eksperymentu 

pedagogicznego, 
f. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 
2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o dyscyplinarne usunięcie ucznia ze Szkoły. 
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. program dydaktyczno-wychowawczy Szkoły, 
b. program profilaktyki, 
c. arkusz organizacyjny, 
d. plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
e. perspektywiczny plan rozwoju Szkoły, 
f. regulamin Szkoły, 
g. wybór kandydata na wicedyrektora Szkoły, 
h. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
i. projekt zmiany Statutu. 

4. SKT nr 37 może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy 
Dyrektorowi Szkoły. 

 
§ 18. 

1. Rada Pedagogiczna do realizacji zadań, o których mowa w § 17 ust. 1 może tworzyć komisje i zespoły 
oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego komisji lub zespołu powołuje Dyrektor Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli 
danego przedmiotu lub nauczycieli przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu 
przedmiotowego mogą obejmować: 
a. współpracę nauczycieli dla uzyskania pozytywnych efektów realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania opinii w sprawie 
wyboru programu nauczania, 
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b. wspólne  opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 
wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, 

c. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 
początkujących nauczycieli, 

d. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 
w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

e. wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych (autorskich) 
i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
§ 19. 

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność wszystkich uczniów Szkoły. 
2. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas I – III, wybranych z ogółu uczniów klas I – III. 
3. Zasady wyboru przedstawicieli poszczególnych klas do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy 

Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu uchwalany przez ogół uczniów 
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami 
ogółu uczniów. 

4. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania pierwszego Regulaminu  Samorządu oraz zwołanie 
zebrań uczniów poszczególnych klas, w celu wybrania przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej 
zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi. 

6. Organizowanie działalności, o której mowa w ust. 5 wymaga porozumienia z Dyrektorem Szkoły. 
7. Dyrektor Szkoły oraz Rada Pedagogiczna umożliwiają zorganizowanie Samorządu Uczniowskiego oraz 

wspierają radą i pomocą jego działania. 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
§ 20. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia „zimowej przerwy świątecznej”, „ferii zimowych” oraz „wiosennej 
przerwy świątecznej” określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, a w szczególności 
ustawa o systemie oświaty oraz przepisy do niej wykonawcze oraz inne przepisy dotyczące dni 
wolnych od pracy i nauki w szkołach. 

2. Szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 1, organizację Szkoły w danym roku szkolnym na 
podstawie planu pracy Szkoły oraz organizację nauczania w danym roku szkolnym określa Dyrektor 
Szkoły w arkuszu organizacyjnym Szkoły oraz w planie dydaktyczno-wychowawczym. 

3. Podstawą organizacji Szkoły jest nauka uczniów w oddziałach klasowych, w których liczba uczniów nie 
przekracza 20 osób. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji niektórych typów zajęć 
edukacyjnych, dopuszczalne jest łączenie oddziałów klasowych i tworzenie grup, w których liczba 
uczniów jest większa aniżeli limit określony w zdaniu poprzednim. 

4. Zajęcia zorganizowane są w formie 45 minutowych jednostek lekcyjnych z przerwami pomiędzy nimi. 
5. Zajęcia edukacyjne w Szkole odbywają się na jedną zmianę, w godzinach 7.00-17.00. Szczegółowy 

harmonogram rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych określa ustalony i zatwierdzony przez 
Dyrektora Szkoły podział godzin. 

6. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz świetlicy i biblioteki szkolnej ustala Dyrektor Szkoły. 
7. Tygodniowy rozkład zajęć określa plan organizacji stałych, okresowych, obowiązkowych 

i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, wynikających z organizacji, planu pracy 
Szkoły i arkusza organizacyjnego. Tygodniowy rozkład zajęć ustala Dyrektor Szkoły, zgodnie 
z wymogami realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem możliwości 
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uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
8. W Szkole prowadzony jest dziennik lekcyjny oraz dziennik elektroniczny z dostępem internetowym. 
9. Każda planowana impreza lub wycieczka musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły i zorganizowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem Szkoły do Dyrektora Szkoły lub 

SKT nr 37, którzy po ich rozpoznaniu podejmują stosowne działania lub decyzje. 
11. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych Rodzice 

omawiają z wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotów, psychologiem szkolnym, w godzinach 
określonych w harmonogramie dyżurów. 

12. Zebrania wychowawców klas z Rodzicami odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego. 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 21. 

1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz niebędący nauczycielami pracownicy administracyjni oraz 
inni pracownicy zapewniający sprawne funkcjonowanie Szkoły. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Statutu, Regulaminów Szkoły, uchwał 
Towarzystwa i SKT nr 37, a także Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w ust. 4). 

3. Nauczyciele, pracownicy administracji oraz inni pracownicy zapewniający sprawne funkcjonowanie 
Szkoły zatrudnieni są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. 

4. Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole stosuje się Kartę Nauczyciela w zakresie, w którym odnosi się 
do nauczycieli szkół niepublicznych. 

5. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz gwarantowanie sprostania wymaganiom określonym w misji Szkoły 
oraz wizji działania Szkoły. 

6. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają prawo do: 
a. poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej, rzetelnej i 

sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych, 
b. wynagrodzenia. 

7. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek: 
a. przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu Szkoły oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły, 

dotyczących bieżącej działalności Szkoły pod rygorem zastosowania kar przewidzianych 
postanowieniami Kodeksu Pracy, 

b. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych 
pracowników i uczniów Szkoły, 

c. przestrzegania przepisów bhp. 
8. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 
z obowiązującym programem, 

b. dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 
c. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
d. planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
e. wspieranie rozwoju ucznia, jego zdolności i zainteresowań, 
f. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów, 
g. uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, 
h. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie ich, 
i. stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania, 
j. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
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zdrowotną itp., 
k. przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza 

Szkołą, 
l. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń Szkoły, 
m. realizacja zaleceń Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących, 
n. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, wynikających z bieżącej 

działalności Szkoły, 
o. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

(dzienniki) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
p. przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

zawartych w Statucie, Regulaminach Szkoły i ustawie o systemie oświaty. 
9. Zakres obowiązków oraz organizację czasu pracy pracowników administracji oraz innych pracowników 

zapewniających sprawne funkcjonowanie Szkoły ustala Dyrektor Szkoły. 

 
§ 22. 

1. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem 
Szkoły metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, 
przy zachowaniu zasad określonych w Rozdziale II Statutu. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie wymagań 
następuje na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 
specjalistycznej spełniającej warunki określone w ustawie o systemie oświaty. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć wynikających 
z zatwierdzonego rozkładu zajęć. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub Rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz Rodziców o: 
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

c. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
6. Sporządzone przez nauczyciela pisemne uzasadnienia rocznych klasyfikacyjnych ocen negatywnych 

dołącza się do protokołu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
7. Dyrektor Szkoły przydziela corocznie nauczycielowi zakres obowiązków na dany rok szkolny, w tym 

dyżury na korytarzach, opiekę nad pracownią, zakup pomocy przedmiotowych itp. 
8. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów zarówno w trakcie lekcji, jak i w trakcie 

wyznaczonego dyżuru międzylekcyjnego. 
9. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami zgodnie z grafikiem 

dyżurów. 
 

§ 23. 
1. Dyrektor Szkoły może powierzyć nauczycielowi funkcję wychowawcy danego oddziału klasowego. 
2. Nauczyciel - wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji klasy (dziennik, 

arkusze ocen), bieżące informowanie Rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ucznia. 
3. Nauczyciel - wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich Rodziców 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Nauczyciel - wychowawca klasy dba wraz z uczniami o estetykę przydzielonej klasie sali lekcyjnej. 
5. Dyrektor Szkoły może powierzyć nauczycielowi opiekę nad Samorządem Uczniowskim, a także inną 
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organizacją lub działalnością uczniowską. 
 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

§ 24. 
1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki i rozwoju w warunkach poszanowania własnej 

godności osobistej oraz własnych przekonań. 
2. Uczeń Szkoły ma także prawo do: 

a. poszanowania poczucia bezpieczeństwa, dyskrecji w sprawach osobistych i uzyskanych ocen, 
b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
c. opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w Szkole, 
d. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym, 
e. swobodnego rozwijania myśli światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra 

innych ludzi, korzystania z lekcji religii katolickiej lub/i etyki organizowanych przez Szkołę, 
f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
g. wyrażania w sposób kulturalny własnych opinii na temat Szkoły oraz metod nauczania, 
h. znajomości programu nauczania i kryteriów przedmiotowych oceniania na dany rok szkolny, 
i. otrzymywania dodatkowej pomocy w nauce, jeśli napotka trudności w zrozumieniu 

i opanowaniu materiału, 
j. otrzymywania bieżącej informacji o ocenach zachowania, postępów w nauce oraz poznania ich 

uzasadnienia, 
k. otrzymywania informacji o planowanej ocenie negatywnej w trybie i terminach przewidzianych 

Statutem, 
l. dostępu do  dotyczącej go dokumentacji na zasadach określonych w Statucie, 
m. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych, 
n. korzystania z organizowanych przez Szkołę obozów, wycieczek i innych form wypoczynku na 

zasadach określonych przez organizatorów, 
o. zgłaszania przed lekcją faktu swojego nieprzygotowania do lekcji, zgodnie z zasadami ustalonymi 

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (z wyjątkiem dnia, w którym ma się odbyć 
zapowiedziany sprawdzian lub zadanie klasowe), 

p. kandydowania i bycia wybieranym do Samorządu Uczniowskiego, 
q. oddziaływania na życie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim, 
r. korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę lub Szkołę, 
s. ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez Szkołę lub Towarzystwo, 
t. zgłaszania wychowawcom lub organom Szkoły wniosków i postulatów dotyczących Szkoły 

i spraw uczniowskich, 
u. innych praw przyznanych mu na mocy niniejszego Statutu, ustawy o systemie oświaty oraz aktów 

do niej wykonawczych. 
3. Uczeń Szkoły ma obowiązek: 

a. punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia organizowane przez Szkołę, 
b. systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, 
c. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz wykonywać ich 

polecenia, 
d. szanować godność kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zachowywać się w 

sposób kulturalny, 
e. dostosować swój wygląd zewnętrzny oraz strój do wymagań Szkoły, 
f. wyłączyć telefon komórkowy podczas pobytu w Szkole poza wyjątkowymi sytuacjami, na które 

zezwala nauczyciel, 
g. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku szkolnego, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie 
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własne i kolegów, zgłaszać pracownikom Szkoły wszelkie fakty naruszenia tego bezpieczeństwa, 
h. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza 

Szkołą, 
i. dbać o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jej mienia, 
j. przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o czystość we wszystkich pomieszczeniach szkolnych - 

w klasach, na korytarzach i w sanitariatach, 
k. nosić w Szkole obuwie zamienne, 
l. nie opuszczać budynku Szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych bez opieki nauczyciela, 
m. przebywać w klasie w czasie trwania zajęć edukacyjnych, 
n. w przypadku potrzeby nagłego zwolnienia z lekcji uzyskać zgodę uczącego nauczyciela, przy 

jednoczesnym złożeniu stosownego dokumentu w sekretariacie Szkoły, 
o. nosić strój galowy szkolny w następujących sytuacjach: 

▪ rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

▪ zapowiedzianych uroczystości szkolnych, 

▪ szkolnych wyjść do teatru i filharmonii, 

▪ konkursów i olimpiad szkolnych i pozaszkolnych, 

▪ innych świąt i okazji, w czasie których wychowawca będzie wymagał takiego ubioru. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
SYSTEM NAGRÓD I KAR 

 
§ 25. 

1. W Szkole obowiązuje system nagród i kar. 
2. O przyznaniu uczniowi nagrody lub udzieleniu kary decyduje odpowiednio wychowawca klasy, 

nauczyciel danego przedmiotu lub Dyrektor Szkoły z inicjatywy własnej lub  na wniosek SKT nr 37, 
Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. 

3. Uczeń może być nagrodzony za: 
a. wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie, 
b. udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, 
c. godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, 
d. aktywność w pracach społecznych, 
e. wzorową frekwencję, 
f. osiągnięcia sportowe, 
g. udział w wolontariacie. 

4. W Szkole są następujące rodzaje nagród: 
a. ustna pochwała wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu w obecności uczniów klasy, 
b. ustna pochwała Dyrektora Szkoły w obecności wszystkich uczniów Szkoły, Rady 

Pedagogicznej i Rodziców, 
c. list gratulacyjny do Rodziców ucznia, 
d. nagrody rzeczowe (książka, sprzęt sportowy, inne – przyznawane przez Dyrektora Szkoły 

raz w roku na zakończenie roku szkolnego), 
e. stypendium - zgodnie z regulaminem funduszu stypendialnego, 
f. wpis do Kroniki Szkolnej i na stronę internetową Szkoły, 
g. tytuł „Primus Inter Pares”, dla ucznia, który uzyskał najwyższą średnią w Szkole, 
h. świadectwo z wyróżnieniem (według odrębnych przepisów). 

5. Oddział klasowy, którego uczniowie w szczególny sposób wyróżnią się w nauce i w zachowaniu, może 
uzyskać nagrodę przyznawaną przez SKT nr 37 na wniosek Rady Pedagogicznej. Nagrodą w takim 
przypadku może być sfinansowanie udziału klasy w imprezie kulturalnej, wycieczce lub innej 
podobnej imprezie. 

6. Koszty nagród pokrywają: SKT nr 37, Szkoła oraz Towarzystwo. 
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7. Nagrody uzyskane w konkursach wręcza się na apelach szkolnych, natomiast nagrody uzyskane za 
inne osiągnięcia wręcza się  na zakończenie roku szkolnego. O ważniejszych nagrodach Dyrektor 
Szkoły powiadamia całą społeczność szkolną w trakcie apelu szkolnego, na zakończeniu roku 
szkolnego i  na bieżąco w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej Szkoły. 

8. Wszystkie wyróżnienia i nagrody wychowawca odnotowuje w swojej dokumentacji oraz odpowiednio 
punktuje w prowadzonej przez siebie karcie zachowania ucznia. 

9. Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, 
za złe zachowanie ucznia w Szkole i poza jej terenem stosowany jest następujący system kar: 
a. upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności uczniów klasy, 
b. upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora Szkoły, 
c. nagana Dyrektora Szkoły, 
d. dyscyplinarne wydalenie ucznia ze Szkoły. 

10. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia. Obowiązuje ich gradacja, zaś w sytuacjach 
szczególnie nagannych stosuje się je z pominięciem stopniowania. W przypadku powtarzających 
się wykroczeń ucznia stosuje się karę o jeden stopień surowszą. 

11. O karach wymienionych w ust. 9 informowani są każdorazowo Rodzice ucznia. Udzielona kara zostaje 
odnotowana w dzienniku lekcyjnym oraz dokumentacji dotyczącej ucznia. 

12. Uczeń otrzymuje karę upomnienia Dyrektora Szkoły w przypadku braku reakcji na upomnienie 
wychowawcy klasy lub w przypadku zniszczenia mienia Szkoły/innych osób, jak również 
nieprzestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. 

13. Otrzymanie dwóch upomnień Dyrektora Szkoły w danym semestrze powoduje zastosowanie 
konsekwencji jak w przypadku kary nagany. 

14. Uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły w przypadku popełnienia jednego z czynów: 
a. wyłudzenia, 
b. kradzieży lub rozboju, 
c. picia alkoholu, palenia tytoniu, posiadania lub zażywania narkotyków lub innych środków 

odurzających na terenie Szkoły, wycieczkach szkolnych i innych imprezach organizowanych 
przez Szkołę, 

d. stworzenia zagrożenia dla siebie lub innych członków społeczności szkolnej, 
e. oszustwa.   

15. Uczeń może być dyscyplinarnie usunięty ze Szkoły w przypadku: 
a. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników Szkoły, 
b. naruszania godności i nietykalności osobistej uczniów i pracowników Szkoły, 
c. dystrybucji papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, 
d. notorycznego nagannego zachowania oraz gdy stosowane wcześniej kary nie odniosły 

pozytywnych skutków, 
e. innego, szczególnie nagannego zachowania. 

16. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny zachowania. Konsekwencją nagany 
jest uzyskanie przez ucznia nagannej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

17. Otrzymanie nagany może skutkować podjęciem działań zmierzających do usunięcia ucznia ze Szkoły. 
18. Uczeń lub jego Rodzice mogą odwołać się od kary w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia jej 

otrzymania przez ucznia do: 
a. Dyrektora Szkoły, od kary wymienionej w ust. 9 lit. a), 
b. Rady Pedagogicznej, od kar wymienionych ust. 9 lit. b) - d). 

19. Odwołanie winno być rozpatrzone przez Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni, a przez Radę Pedagogiczną 
na najbliższym jej posiedzeniu. 
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ROZDZIAŁ VIII 
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 
§ 26. 

1. Ocenianiu podlegają: 
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
b. zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na systematycznym oraz różnorodnym 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 
nauczania, a także formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie polega również na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków określonych w niniejszym Statucie. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 

 
§ 27. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie, 
b. pomoc uczniowi w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć, 
c. udzielanie uczniowi wskazówek co do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 
d. motywowanie ucznia do dalszej pracy, w tym postępów w nauce i zachowaniu, 
e. dostarczanie Rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
§ 28. 

1. Ocenianie obejmuje: 
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których informowani są uczniowie i ich Rodzice w terminie 
do 30 września danego roku szkolnego, 

b. ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
c. ustalanie bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
e. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
f. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania Rodzicom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi 

na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 
3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach 



17 

 

(odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, testy itp.), w warunkach zapewniających obiektywność 
oceny. 
 

§ 29. 
1. Nauczyciele do 30 września danego roku szkolnego informują uczniów oraz Rodziców o: 

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych.    
2. Wychowawca klasy do 30 września danego roku szkolnego, informuje uczniów oraz Rodziców o: 

a. warunkach, sposobie, procedurach oraz kryteriach oceniania zachowania zgodnych z modelem 
wychowawczym Szkoły, 

b. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 
§ 30. 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 
a. bieżące, 
b. klasyfikacyjne: 

▪ śródroczne i roczne, 

▪ końcowe. 
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego Rodziców. 
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujących przypadkach: 

a. na ustny wniosek Rodziców w stosunku do każdej oceny uzyskanej przez ucznia; nauczyciel 
udziela ustnego uzasadnienia, powołując się na podstawę programową, program 
nauczania i wymagania edukacyjne, 

b. na pisemny wniosek Rodziców, który może dotyczyć tylko oceny klasyfikacyjnej uzyskanej 
przez ucznia, nauczyciel dokonuje uzasadnienia pisemnego, zgodnie z wskazaniami 
określonymi w lit. a). 
 
 

SPOSÓB OCENIANIA 
 

§ 31. 
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu 
ocenia się w następujący sposób: 

a. roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a także śródroczna, roczna i końcowa 
ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w stopniach szkolnych według skali określonej 
w § 33 ust. 1 i ust. 4. 

 
§ 32. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanych w Szkole programów nauczania oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 
fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
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3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 
a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, rozwój uzdolnień i zainteresowań, 
b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 
c. bezpieczeństwo i troska o zdrowie. 

 
 

SKALA OCENIANIA 
 

§ 33. 
1. Śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według następującej skali: 
a. stopień celujący – 6, 
b. stopień bardzo dobry – 5, 
c. stopień dobry – 4, 
d. stopień dostateczny – 3, 
e. stopień dopuszczający – 2, 
f. stopień niedostateczny - 1. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 
w ust. 1 pkt a-e. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt f. 
4. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

a. wzorowe, 
b. bardzo dobre, 
c. dobre, 
d. poprawne, 
e. nieodpowiednie, 
f. naganne. 

 

 
KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
§ 34. 

1. Kryteria oceniania zajęć edukacyjnych zawarte są w wymaganiach edukacyjnych dla każdego 
przedmiotu i udostępnione na stronie internetowej Szkoły. 

2. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 
jeżeli nauczyciel prowadzący dane zajęcia uzyska potwierdzone na piśmie informacje o znaczących 
osiągnięciach ucznia w danej dziedzinie lub jeżeli po analizie ocen cząstkowych, osiągnięć, postępów 
ucznia, pracy w ciągu roku szkolnego nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne stwierdzi taką 
możliwość. Nauczyciel ustala formę i zakres dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia 
(np. poprawa sprawdzianu, wykonanie dodatkowej pracy, odpowiedź ustna itp.). 

 
 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 
 

§ 35. 
 Zachowanie ucznia ocenia się w czterech kategoriach: 
1. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym, rozwój uzdolnień i zainteresowań, uwzględniając 

okoliczności, że uczeń: 
a. uzyskał tytuł laureata w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych 

lub zdobył I-III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym, 

b. uzyskał tytuł laureata w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych 
kuratoryjnych (na szczeblu wojewódzkim) lub zdobył I-III miejsce w zawodach sportowych 
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na szczeblu wojewódzkim, 
c. legitymuje się osiągnięciami w konkursach przedmiotowych  kuratoryjnych i ministerialnych 

co najmniej na szczeblu rejonowym, 
d. reprezentuje Szkołę w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym, 
e. angażuje się w co najmniej 3 akcje charytatywne w roku szkolnym, 
f. aktywnie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych, 
g. aktywnie działa na forum Szkoły (samorząd uczniowski, dzień otwarty Szkoły, konkursy szkolne, 

przedsięwzięcia klasowe itp.), 
h. nienagannie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (w tym ze zobowiązań wobec kolegów, 

nauczycieli), 
i. regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne (lekcje, wyjazdy, wyjścia, zajęcia dodatkowe), 
j. ma nie więcej niż 5 (pięć) spóźnień w półroczu. 

2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, uwzględniając 
okoliczności, że uczeń: 
a. kieruje się zasadami etyki w kontaktach z nauczycielami, kolegami, pracownikami Szkoły 

(nie kłamie, nie oszukuje, nie wyśmiewa itd.), 
b. zachowuje się kulturalnie w czasie lekcji, przerw, wycieczek, w świetlicy szkolnej, 
c. szanuje mienie Szkoły, własne oraz innych ludzi w otoczeniu, 
d. szanuje symbole i tradycje państwowe, szkolne i religijne, 
e. podkreśla galowym strojem uroczystość szkolnych zebrań, apeli, imprez, 
f. podejmuje się pomocy koleżeńskiej i wywiązuje się z niej. 

3. Bezpieczeństwo i troska o zdrowie, uwzględniając okoliczności, że uczeń: 
a. zna i przestrzega zasad  bezpieczeństwa, w tym regulaminów obowiązujących w Szkole, 
b. przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, 
c. reaguje na przejawy zła w otoczeniu, 
d. dba o higienę. 

4. Projekt gimnazjalny: 
a. projekt gimnazjalny realizowany jest przez uczniów w pierwszej lub drugiej, lub trzeciej klasie 

gimnazjum, 
b. ocena z projektu gimnazjalnego jest komponentem oceny z zachowania w jednej z wyżej 

wymienionych klas na koniec roku szkolnego, 
c. ocenie podlega: 

 zaangażowanie w działania, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 poziom wykonania zadań w ramach projektu, 
 dokumentacja projektu, 
 przestrzeganie harmonogramu i terminarza, 
 poziom merytoryczny projektu, 
 umiejętność korzystania z wielu źródeł, 
 poziom prezentacji projektu. 

 
§36. 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną, roczną i końcową, wystawia wychowawca klasy. 
2. Wychowawca klasy wypełnia indywidualną kartę zachowania dla danego ucznia, w każdej z czterech 

kategorii określonej w § 35, przyznając punkty w skali 0-2 w stosunku do każdego 
podpunktu w danej kategorii. Maksymalna łączna ilość możliwych do uzyskania punktów 
ze wszystkich kategorii wynosi 40. 

3. Ponadto wychowawca klasy przed wystawieniem ostatecznej oceny zasięga opinii przynajmniej 8 
nauczycieli, którzy również wypełniają indywidualną kartę zachowania dla danego ucznia w każdej z 
trzech kategorii określonej w § 35, przyznając punkty w skali 0-1 w stosunku do każdego podpunktu 
w danej kategorii. Maksymalna łączna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi 20. 

4. Wychowawca zapoznaje się także z opinią pozostałych uczniów klasy, którzy wypełniają indywidualną 
kartę zachowania dla danego ucznia w kategorii 2 i 3 określonej w § 35, przyznając punkty w skali 0-
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1 w stosunku do każdego podpunktu w danej kategorii. Maksymalna łączna ilość możliwych do 
uzyskania punktów wynosi 10. 

5. Punkty uzyskane od poszczególnych nauczycieli i uczniów nie sumują się i nie są wiążące 
dla wychowawcy. 

6. Punkty uzyskane od wychowawcy, po zapoznaniu się z opinią nauczycieli i uczniów przeliczane są na 
procenty, a te odpowiednio na oceny zachowania: 
a. 100% - 90% - wzorowe 
b. 89% - 70 % - bardzo dobre 
c. 71% - 50% - dobre 
d. 49% - 39% - poprawne 
e. 38% - 28% - nieodpowiednie 
f. poniżej 28% - naganne 

7. Liczba uzyskanych przez danego ucznia punktów zgodnie z niniejszym paragrafem podlega 
odpowiedniemu procentowemu przeliczeniu na poszczególne oceny, przy czym maksymalna liczba 40 
punktów uzyskanych od wychowawcy stanowi 100% w rozumieniu ust. 6. 

8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, wychowawca przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania uwzględnia 
we współpracy z psychologiem szkolnym wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji rozwojowych 
na zachowanie ucznia. 

9. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 38. 
 

§ 37. 

1. Przewinienia, które ulegają karze opisane są w § 25 ust. 9. 
2. W przypadku kary upomnienia przez wychowawcę klasy uczeń nie może uzyskać oceny zachowania 

wyższej niż bardzo dobra. 
3. W przypadku kary upomnienia przez Dyrektora Szkoły uczeń nie może uzyskać oceny zachowania 

wyższej niż dobra. 
4. Konsekwencją udzielenia nagany przez Dyrektora Szkoły jest uzyskanie przez ucznia nagannej 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
5. W szczególnych przypadkach, określonych w rozdziale „System nagród i kar”, dotyczących naruszenia 

w sposób rażący obowiązującego sposobu zachowania, ocena wystawiana jest 
zgodnie z zawartymi tam zapisami. 

6. Wychowawca klasy przed zaplanowanymi zebraniami z Rodzicami ma obowiązek wystawić cząstkową 
ocenę  zachowania na podstawie uwag w dzienniku lekcyjnym  i wpisać ją do dziennika 
elektronicznego najpóźniej na jeden dzień przed planowanym zebraniem z Rodzicami. 

 
§ 38. 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli 
wychowawca klasy uzyska potwierdzoną informację o godnej pochwały postawie ucznia 
w środowisku pozaszkolnym. 

2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli spełni 
warunek określony w ust. 1 oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą 
umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę. 

 
 
 

ROZDZIAŁ IX 

SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 
 

§ 39. 
1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących odbywa się 

w następujących formach: 
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a. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji, 
b. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, 

zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych, 
c. kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał 

nauczania do trzech ostatnich lekcji, 
d. pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne 

i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do 
dwóch godzin lekcyjnych, 

e. dyktanda, 
f. ćwiczenia i zadania praktyczne, 
g. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, 
h. ćwiczenia i zadania wykonane w domu, 
i. prace długoterminowe i prace projektowe. 

2. Sprawdzian (przez co rozumiane są również prace klasowe) z większej partii materiału powinien być 
zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcją powtórzeniową. 
Przewidziany termin sprawdzianu nauczyciel powinien odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

3. W jednym dniu w danym oddziale klasowym może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian, 
a w jednym tygodniu nie więcej niż trzy sprawdziany. 

4. Uczeń, który otrzymał ocenę negatywną ze sprawdzianu, ma prawo do jej poprawy. 
5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go (uzupełnić) w późniejszym terminie 

ustalonym przez nauczyciela. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia termin 
ten ustala się w porozumieniu z uczniem (i ewentualnie z jego Rodzicami). 

6. Kartkówki obejmujące zakres najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych nie wymagają 
wcześniejszej zapowiedzi i są traktowane jako odpowiedzi uczniów. 

7. Nauczyciel, odnotowując w dzienniku lekcyjnym brak zadania (zeszytu, ćwiczeń itp.), może użyć skrótu 
„bz”, zaś w przypadku nieprzygotowania ucznia do lekcji – „np”. Ponadto w uzasadnionych 
przypadkach może oceniać pracę ucznia jako „+” lub „–”. 

 
 
 

ROZDZIAŁ X 
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ UCZNIA 

 
§ 40. 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 
są udostępniane uczniowi i jego Rodzicom do wglądu na ich ustny wniosek zgłoszony nauczycielowi, 
z zastrzeżeniem ust. 2, w czasie zebrań konsultacyjnych w obecności nauczyciela lub na innych 
ustalonych przez nauczyciela warunkach. 

2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego Rodziców jest im udostępniana do wglądu dokumentacja 
dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu sprawdzającego. 

3. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w niniejszym paragrafie oraz innej dokumentacji 
dotyczącej ucznia następuje na terenie Szkoły w obecności Dyrektora Szkoły lub upoważnionego 
nauczyciela, ewentualnie innego pracownika Szkoły. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XI 
KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

 
§ 41. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej, rocznej i końcowej. 
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
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edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 
zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczna klasyfikacja uczniów odbywa 
się raz w roku – nie wcześniej niż 15 stycznia i nie później niż 1 lutego danego roku szkolnego. 

3. Ocena śródroczna ma charakter informacyjny. 
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Roczna klasyfikacja uczniów odbywa się w trzecim tygodniu czerwca danego roku szkolnego. 
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. Na klasyfikację końcową składają 

się: 
a. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 

najwyższej  oraz 
b. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio 

w klasach programowo niższych oraz 
c. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła umożliwia 
uczniowi uzupełnienie braków poprzez: 
a. pracę w zespole dydaktyczno-wyrównawczym pod kierunkiem nauczyciela, 
b. indywidualną pracę pod kierunkiem nauczyciela w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły 

lub innych przyznanych przez SKT nr 37. 
 

§ 42. 
1. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zwanym dalej  Konferencją 

Klasyfikacyjną, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują ucznia i jego 
Rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, a wychowawca oddziału o przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania, wedle ogólnych zasad i terminów, uszczegółowionych w § 44: 
a. w przypadku przewidywanej dla ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z miesięcznym 

wyprzedzeniem względem posiedzenia Konferencji Klasyfikacyjnej, 
b. w przypadku przewidywanej dla ucznia pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z tygodniowym 

wyprzedzeniem względem posiedzenia Konferencji Klasyfikacyjnej, 
c. o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania z tygodniowym wyprzedzeniem względem 

posiedzenia Konferencji Klasyfikacyjnej. 
2. Ustalenie ostatecznej oceny klasyfikacyjnej dla ucznia z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej 

zachowania następuje przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem względem posiedzenia 
Konferencji Klasyfikacyjnej. 

 
§ 43. 

1. Nauczyciel danego przedmiotu odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz elektronicznym fakt 
przewidywanej dla ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej. 

2. W przypadku oceny negatywnej nauczyciel przedmiotu dodatkowo informuje Rodziców ucznia listem 
poleconym o przewidywanej ocenie. 

3. W dzienniku lekcyjnym i elektronicznym nauczyciel przedmiotu lub wychowawca wpisuje  ocenę 
przewidywaną w przedostatniej rubryce, przed rubryką śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 
§ 44. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
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zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 
ocenianego ucznia. 

2. Oceny śródroczne, ustalane są w terminie określonym w § 41 ust. 2, a oceny roczne ustalane 
są w terminie określonym w § 41 ust. 5. 

3. Ocena klasyfikacyjna roczna i ocena klasyfikacyjna końcowa nie są średnią arytmetyczną ani ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia, ale oceną wynikającą z analizy postępów ucznia w ciągu 
całego roku szkolnego. 

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub 
finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeśli tytuł ten otrzymał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

5. Oceny ustalone zgodnie z niniejszym paragrafem są ostateczne, z zastrzeżeniem § 49 oraz § 51. 
6. Roczna negatywna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona zgodnie z niniejszym 

paragrafem może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 51. 
 

§ 45. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, 
za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “nieklasyfikowany" 
albo "nieklasyfikowana". 

 
§ 46. 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, 
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 

§ 47. 
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek Rodziców lub ucznia. 
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych okresu nauki, którego egzamin dotyczy. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia 
się z uczniem i jego Rodzicami. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 
ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 49 oraz § 51. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 
 

PRZEBIEG EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 
 

§ 48. 
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
2. W skład komisji, o której mowa w ust.1 wchodzą: 

a. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji, 
b. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

3. Zestaw pytań przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu 
z drugim nauczycielem, członkiem komisji. 

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego 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 klasyfikacyjnego, 
d. imię i nazwisko ucznia, 
e. zadania egzaminacyjne, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. W jednym dniu można składać egzamin klasyfikacyjny tylko z jednego przedmiotu. 
 
 

 
ROZDZIAŁ XII  

TRYB ODWOŁAWCZY 
 

§ 49. 
1. Uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłaszają Rodzice w formie pisemnego, umotywowanego 
wniosku do Dyrektora Szkoły w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna 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 zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie mogą być niższe od ustalonej wcześniej oceny. 

5. Ocena ustalona zgodnie z niniejszym paragrafem przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 
i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 lit. a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
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niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 
Rodzicami. 

 
§ 50. 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w § 49 ust. 3 lit. a) przeprowadza się 
w formie pisemnej i ustnej. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 49 ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia 
się z uczniem i jego Rodzicami. 

4. W skład komisji, o której mowa w § 49 ust. 3 lit. a) wchodzą: 
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji, 
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

6. Zestaw pytań przygotowuje nauczyciel uczący przedmiotu w danej klasie w porozumieniu z drugim 
nauczycielem, członkiem komisji. 

7. W skład komisji, o której mowa w § 49 ust. 3 lit. b) wchodzą: 
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji, 
b. wychowawca oddziału, 
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
d. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole, 
e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole, 
f. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

8. Komisja, o której mowa w ust. 7, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 49 ust. 1. 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności: 
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
c. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
d. imię i nazwisko ucznia, 
e. zadania sprawdzające, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. 

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w § 49 ust 3 lit. b) sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności: 
a. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
b. termin posiedzenia komisji, 
c. imię i nazwisko ucznia, 
d. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 
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ROZDZIAŁ XIII 
PROMOWANIE UCZNIÓW 

 
EGZAMIN POPRAWKOWY 

 
§ 51. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z jednych albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych 
zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zgłoszenie zastrzeżeń w formie 
pisemnego, umotywowanego wniosku do Dyrektora Szkoły powinno nastąpić w terminie 5 dni 
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 
egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

9. Ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest ostateczna. 
 

§ 52. 
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektora Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

6. Z 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, 



27 

 

e. zadania egzaminacyjne, 

f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Zestaw pytań przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z drugim 
nauczycielem, członkiem komisji. 

 
§ 53. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 51 ust. 6. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków w ust. 1 § 53, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 
 

§ 54. 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia  religii lub etyki, do średniej ocen, o której mowa w 
ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa 
w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 
ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej 
w górę. 
 

§ 55. 
1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli: 

a. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

b. przystąpił ponadto do egzaminu kończącego szkołę gimnazjalną. 
2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę Szkoły 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu kończącego szkołę 
gimnazjalną. 

 
§ 56. 

1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii lub etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza 
się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa 
w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 
zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do 
liczby całkowitej w górę. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XIV 

EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE 
 

§ 57. 
1. W klasie trzeciej gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin z poziomu 

opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami. 
2. Egzamin przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji 
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Egzaminacyjnej. Egzamin dzieli się na trzy części: część  pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności 
z zakresu przedmiotów humanistycznych, część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu 
przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, część trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności 
z zakresu języka obcego nowożytnego. 

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu organizowania egzaminu, kodowania prac, zadań szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego etc. zawarte są w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
września 2004 r. 
 

§ 58. 
1. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, 

w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację wskazującą język obcy 
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części egzaminu - w przypadku gdy uczeń uczy się więcej niż 
jednego języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem 
egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji. 

 
§ 59. 

Uczniowie będący laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej, laureatami konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego 
z przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu na 
zasadach i w przypadkach szczegółowo określonych w ustawie o systemie oświaty. 
 

§ 60. 
1. Za organizację i przebieg egzaminu w Szkole odpowiada Dyrektor Szkoły. 
2. Szczegółowe zasady organizacji przeprowadzania egzaminu, jego oceniania, ogłaszania wyników 

oraz trybu odwołania określa ustawa o systemie oświaty i akty do niej wykonawcze. 
 

§ 61. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie w stosunku do szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się normy wynikające z rozporządzenia 

właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wydanego na podstawie art. 44zb ustawy o systemie 

oświaty. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV 
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY 

 
§ 62. 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich Rodziców lub 
organizację dojazdu do Szkoły, Szkoła organizuje świetlicę. 

2. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy tworzony przez wychowawców 
świetlicy. 
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ROZDZIAŁ XVI 
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 
§ 63. 

1. Dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły prowadzona jest wypożyczalnia i czytelnia szkolna. 
2. Celem biblioteki jest gromadzenie, ewidencjonowanie, katalogowanie księgozbioru oraz 

udostępnianie go czytelnikom, a także podejmowanie działań pogłębiających edukację 
czytelniczą i medialną. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 
4. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu roku szkolnego zgodnie z przyjętymi zasadami podanymi do 

powszechnej wiadomości. 
5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej ujmuje Regulamin Biblioteki tworzony przez 

pracowników zatrudnionych w bibliotece. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVII 
KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 
§ 64. 

1. Dla uczniów Szkoły organizowane są koła zainteresowań. 
2. Prawo do uczestnictwa w kołach zainteresowań ma każdy uczeń Szkoły, na warunkach określonych 

przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 
3. Liczba i rodzaj kół określone są przez Dyrektora Szkoły w dokumencie określającym organizację pracy 

Szkoły w danym roku szkolnym i akceptowanym przez Radę Pedagogiczną i SKT nr 37. 
4. Szczegółowy plan zajęć określają nauczyciele prowadzący koło, na początku roku szkolnego. 
5. W Szkole mogą być też prowadzone koła zainteresowań w zależności od potrzeb uczniów, utworzone 

na wniosek Rodziców, w których udział ucznia może być odpłatny i zostanie uzgodniony na mocy 
odrębnego porozumienia. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIA DO SZKOŁY  

ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW 
 

§ 65. 
1. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona 

na wniosek Rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z następującymi 
zasadami rekrutacji: 
a. dzieci przyjmowane są do Szkoły przez cały rok szkolny w miarę posiadanych wolnych miejsc 

w poszczególnych oddziałach klasowych Szkoły, 
b. pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci będące rodzeństwem dotychczasowych uczniów 

Szkoły, dzieci pracowników i nauczycieli uczących w Szkole, dzieci absolwentów Szkoły, 
c. Rodzice dziecka składają w Szkole wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do Szkoły, 
d. komisja rekrutacyjna złożona z Dyrektora Szkoły, zastępcy Dyrektora Szkoły, pedagoga 

i psychologa, jeśli są zatrudnieni w Szkole, przyszłego wychowawcy oraz wyznaczonych przez 
Dyrektora Szkoły nauczycieli organizuje spotkanie z dzieckiem, ocenia możliwości wypełniania 
przez dziecko wymagań stawianych przez program Szkoły, w szczególności dojrzałość szkolną, 
wiadomości i umiejętności, 

e. do klas uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy ocen, oceny zachowania, oraz wyników 
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rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna i Dyrektor Szkoły, 
f. Rodzice zawierają z SKT nr 37 umowę o świadczenie usług edukacyjnych na czas określony w 

umowie. 
3. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły. 
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły za zgodą SKT nr 37 może przyjmować 

uczniów wg kolejności zgłoszeń, z pominięciem zasad rekrutacji określonych w ust. 2. 
5. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona. 
6. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji ucznia do Szkoły pobierana jest jednorazowa opłata 

rekrutacyjna, której wysokość i termin płatności określa umowa o świadczenie usług edukacyjnych. 
7. Wpis dziecka na listę uczniów Szkoły następuje z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych przez Rodziców i SKT nr 37. 
8. Szczegółowy tryb przeprowadzania rekrutacji do Szkoły określa Regulamin rekrutacji Szkoły. 

 
§ 66. 

1. Szkoła może rozwiązać umowę w przypadku zalegania Rodziców z zapłatą czesnego za trzy pełne 
miesiące, rażącego naruszenia przez Rodziców lub uczniów Statutu Szkoły oraz gdy zachowanie ucznia 
uzasadnia dyscyplinarne usunięcie ze Szkoły. 

2. Skreślenie z listy uczniów jest jednoczesne ze skierowaniem go do szkoły publicznej w obwodzie, 
w którym uczeń mieszka i powiadomieniem o tym dyrektora tejże szkoły. 

3. Skreślenie dziecka z listy uczniów następuje z dniem wygaśnięcia umowy o świadczenie usług 
edukacyjnych. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XIX 

FINANSOWANIE SZKOŁY 
 

§ 67. 
1. Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego i finansowana jest z: 

a. opłat dokonywanych przez Rodziców, tj. opłaty rekrutacyjnej, czesnego i innych opłat 
ponoszonych przez Rodziców na rzecz Szkoły, 

b. dotacji przekazywanej Szkole zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, 
c. środków SKT nr 37, 
d. spadków, darowizn i zapisów od osób fizycznych lub prawnych. 

2. Podstawą obowiązku wniesienia opłat przez Rodziców na rzecz Szkoły jest podpisanie umowy 
o  świadczenie usług edukacyjnych na rzecz dziecka w Szkole. 

3. Wysokość czesnego określa każdorazowo umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta między 
Rodzicami a SKT nr 37. 

4. Opłata rekrutacyjna jest opłatą jednorazową, bezzwrotną, za przeprowadzony wobec ucznia proces 
rekrutacji i płatna jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

5. Rodzice zobowiązani są do terminowego wpłacania wszystkich opłat, w szczególności czesnego, 
płatnego z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Pozostałe opłaty należy wpłacać 
w terminach ustalonych przez SKT nr 37, Dyrektora Szkoły lub nauczycieli. 

6. Za zajęcia dodatkowe oraz uczestnictwo uczniów w imprezach pozaszkolnych (wyjazdy, wycieczki, 
imprezy kulturalne) Rodzice ponoszą odrębne opłaty. 

7. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły ubezpieczeni są z budżetu Szkoły (NW, OC). 
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ROZDZIAŁ XX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 68. 

1. Statut Szkoły może być zmieniony przez SKT nr 37 z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora 
Szkoły. 

2. SKT nr 37 przed zmianą Statutu może zasięgnąć opinii organów Szkoły. 
3. Zasięganie opinii, o której mowa w ustępie 2, nie jest konieczne, jeśli zmiana Statutu wynika 

z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu. 
4. W przypadku zmiany Statutu Dyrektor Szkoły zapoznaje Rodziców z jego nową treścią, 

za potwierdzeniem  w formie pisemnej. 
5. Statut i Regulamin Szkoły winny być stale dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych 

w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
6. Zmiana regulaminu danego organu jest uchwalana przez ten organ. 

 
§ 69. 

Osoby będące członkami władz SKT nr 37 nie mogą być związane ze Szkołą stosunkiem pracy lub umową 
zlecenia. 

 
§ 70. 

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 71. 
Statut wchodzi w życie z dniem ................................r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


