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WSTĘP: 

MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy po to, aby przygotowywać swoich uczniów  do aktywnego i świadomego 

funkcjonowania  w społeczeństwie europejskim, wychowywać w duchu tolerancji i 

poszanowania godności drugiego człowieka, krzewić dbałość o zdrowie i sprawność 

fizyczną. 

WIZJA 

Dążymy do tego, aby: 

- Wychować absolwenta kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego 

i otwartego na potrzeby innych, obywatela Europy, uczestnika życia publicznego. 

- Przygotować uczniów do życia w społeczeństwie i pełnienia ról w rodzinie, ucząc 

odpowiedzialności za siebie i innych. 

- Uczyć wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

- Zapewnić rozwój zainteresowań i zdolności każdemu uczniowi oraz właściwą 

organizację czasu wolnego. 

- Integrować całą społeczność szkolną – nauczycieli, rodziców i uczniów. 

- Nauczyć sumiennego wypełniania obowiązków, rzetelności, uczciwości oraz 

poszanowania mienia społecznego. 

- Stworzyć warunki i atmosferę, aby zarówno uczniowie zdrowi jak i niepełnosprawni 

znaleźli w niej miejsce dla siebie. 

 - Wspierać uczniów wybitnie zdolnych. 

- Szkoła była miejscem bezpiecznym dla uczniów, rodziców i pracowników. 

 -Szkoła posiadała dobrze wyposażoną bazę. 

 

ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1. 1 Nazwa Szkoły: 

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. 

2. W skład  Zespołu Szkół Nr 4 wchodzą: 
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1) IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego na 

podbudowie 3 -letniego gimnazjum; 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza 

Kusocińskiego i oddziały włączonego Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 im. Janusza 

Kusocińskiego. 

 

2)  Liceum Sportowe im. Janusza Kusocińskiego na podbudowie 3-letniego gimnazjum; 

3) Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego na podbudowie 6-letniej 

szkoły  podstawowej; 

3. Siedzibą Zespołu Szkół Nr 4 jest budynek w Wałbrzychu przy ul. dra Sokołowskiego 75.   

4. Zespół Szkół Nr 4 działa na podstawie: 

1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 07września 1991r. z późniejszymi zmianami; 

2) Rozporządzenia z dnia 21 maja 2001.r w sprawie ramowych statutów szkół publicznych z 

późniejszymi zmianami; 

2a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe; 

2b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe; 

3) Niniejszego Statutu.  

5.W Statucie stosuje się następujące skróty: 

1) Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu - zwany Zespołem lub Szkołą; 

2) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu – zwany Dyrektorem Szkoły; 

3) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu – zwana Radą Pedagogiczną; 

4) IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego - zwane 

IV Liceum lub Liceum; 

 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza 

Kusocińskiego - zwane IV Liceum lub Liceum 

5) Liceum Sportowe im. Janusza Kusocińskiego- zwane Liceum; 

6) Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego – zwane Gimnazjum; 

 Oddziały włączonego Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11- zwane Gimnazjum; 

7) Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu – zwana Radą Rodziców; 
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8) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu – zwany Samorządem 

Uczniowskim; 

9) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania – zwany ZWO;  

Wewnątrzszkolne Ocenianie- zwane WO 

10) Przedmiotowy System Oceniania -  zwany PSO; 

11) Statut Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu – zwany Statutem Szkoły lub Statutem. 

6. Szkoła posiada: imię, sztandar, własny ceremoniał szkolny.    

1) Szkoły wchodzące w skład Zespołu mają imię Janusza Kusocińskiego; 

Szkoła ma imię Janusza Kusocińskiego; 

2) Na awersie sztandaru na granatowym tle, w środkowym obszarze sztandaru, jest 

przedstawiony wizerunek patrona w białej koszulce z godłem Polski na piersi. Wokół niego 

umieszczone są złote napisy: LICEUM SPORTOWE, IV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z OI, PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE NR 11; w 

części górnej - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4  W WAŁBRZYCHU; w dolnej - IM. JANUSZA 

KUSOCIŃSKIEGO. Po prawej stronie sztandaru, w jego dolnej części, widnieje logotyp 

Szkoły. 

Na rewersie sztandaru w centralnej części sztandaru, na biało –czerwonym tle, widnieje 

orzeł w koronie. W części białej w układzie półkolistym znajduje się złoty napis: DOM, 

SZKOŁA, OJCZYZNA, ŚWIAT, a w części czerwonej są umieszczone złote liście laurowe; 

3) Sztandar jest symbolem tradycji polskiej szkoły, miłości do Ojczyzny i idei zawartych w 

Statucie Szkoły. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczają sztandar szacunkiem, 

oddając mu należne honory; 

4) Ceremoniał szkolny określa regulamin CEREMONIAŁ SZKOLNY. 

            

§2. 1. Szkoła używa pieczęci: 

Zespół Szkół Nr 4  

ul. dra Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych 

tel/fax (074)664-88-80, 664-88-81, 66-88-82 ( księgowość) 

          

2. Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego wchodzące w skład 

Zespołu Szkół  Nr 4 używa pieczęci w pełnym brzmieniu: 
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 Oddziały włączonego Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 używają pieczęci w 

brzmieniu: 

                 Zespół Szkół Nr 4 

Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 

im. Janusza Kusocińskiego 

ul. dra Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych 

tel./fax (074)664-88-80, 664-88-81, 66-88-82 ( księgowość) 

3. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 używa pieczęci w pełnym brzmieniu:  

               Zespół Szkół Nr 4    

               IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

  im. Janusza Kusocińskiego 

                ul. dra Sokołowskiego 75  58-309 Wałbrzych 

                tel./fax (074)664-88-80, 664-88-81, 66-88-82 ( księgowość) 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza 

Kusocińskiego używa pieczęci w brzmieniu: 

 

Zespół Szkół Nr 4 

IV Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi 

im. Janusza Kusocińskiego 

ul. dra Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych 

tel./fax 746648880 

 

 

4. Liceum Sportowe im. Janusza Kusocińskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 

używa pieczęci w pełnym brzmieniu: 

Zespół Szkół Nr 4  

Liceum Sportowe 

im. Janusza Kusocińskiego 

ul. dra Sokołowskiego 75 



10 

 

58-309 Wałbrzych 

tel. 664-88-80, 664-88-81, 66-88-82 ( księgowość) 

 

5. Pieczęć urzędowa okrągła używana przez Publiczne Gimnazjum Sportowe             Nr 11 

im. Janusza Kusocińskiego ma treść:  

Pieczęć urzędowa okrągła używana przez oddziały włączonego Publicznego Gimnazjum 

Sportowego Nr 11 ma treść: 

Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11  

im. Janusza Kusocińskiego 

w Wałbrzychu 

 

6. Pieczęć urzędowa okrągła używana przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego ma treść:  

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Janusza Kusocińskiego 

            w Wałbrzychu 

Pieczęć urzędowa okrągła używana przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego ma treść: 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi  

im. Janusza Kusocińskiego 

w Wałbrzychu 

7. Pieczęć urzędowa okrągła używana przez Liceum Sportowe im. Janusza Kusocińskiego ma 

treść: 

Liceum Sportowe 

im. Janusza Kusocińskiego 

w Wałbrzychu 

 

§3.1. Szkoła jest placówką publiczną administrowaną przez Urząd Miasta, ma charakter  

świecki. Organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, a organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w Liceum wynosi 3 lata, kończy się uzyskaniem 

świadectwa ukończenia Liceum. 
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3. Czas trwania nauki w Gimnazjum wynosi 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa 

ukończenia  Gimnazjum. 

4. Kierunki kształcenia: 

1) Kierunki kształcenia w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi: 

a) Ogólne zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej, 

b) Ogólne z rozszerzeniem kierunkowym zatwierdzone uchwałą Rady   Pedagogicznej. 

Kierunki kształcenia w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi: 

a) ogólne zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej, 

b) ogólne z rozszerzeniem kierunkowym zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej, 

c) interdyscyplinarny,  

d) lekkoatletyczny. 

2) Kierunki kształcenia w Liceum Sportowym: 

a) interdyscyplinarny, 

b) lekkoatletyczny. 

3) Kierunki kształcenia w Publicznym Gimnazjum Sportowym Nr 11 oddziałach Gimnazjum: 

a) sportowy. 

§4. Szkoła ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając 

indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie 

ich na świadomych i twórczych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności: 

1. Wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę społeczną, humanistyczną, przyrodniczą, 

matematyczną, techniczną, ekonomiczną, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i aspiracji. 

2. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, do 

świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu 

rodzinnym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. 

3. Umożliwianie uczniom z różnych środowisk społecznych zdobycie jednolitego 

wykształcenia, stanowiącego podbudowę do dalszej edukacji ogólnej lub zawodowej oraz 

przygotowanie młodzieży Liceum do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, do podjęcia 

dalszego kształcenia zawodowego w różnych formach, do podjęcia pracy w tych działach 

gospodarki narodowej, w których jest wymagane wykształcenie średnie. 
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4. Proces kształcenia i wychowania w placówce przyczynia się do podnoszenia poziomu 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i kultury ogółu społeczeństwa. 

5. Umożliwianie uczniom uzdolnionym sportowo rozwijania swoich umiejętności. 

6. Umożliwianie uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie i zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w 

warunkach szkoły ogólnodostępnej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

7. Przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia w integracji ze społeczeństwem. 

8. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie ze Szkolnym Programem 

Wspierania Ucznia Zdolnego, który ustala Rada Pedagogiczna. 

 

§5. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania, wychowuje uczniów w duchu tolerancji, 

partnerskiego współdziałania, humanistycznych ideałów oraz zapewnia zdobycie szerokiej 

wiedzy o: 

1. Trwałych wartościach kultury narodowej, jej związkach z kulturą światową i wkładzie 

Polaków do światowego dziedzictwa kulturowego. 

2. Kulturze i tradycjach regionu. 

 

§6.   Szkoła realizuje programy: 

1. Wychowawczy, który zawiera opis zadań wychowawczych Gimnazjum i Liceum i stanowi 

podstawę do planowania pracy wychowawczej. Nauczyciele wspierając w tym zakresie 

obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby absolwenci naszej Szkoły przejawiali 

właściwą postawę wobec: 

1) kultury słowa i właściwego komunikowania się; 

2) współpracy w zespole i budowania prawidłowych więzi międzyludzkich; 

3) wykorzystywania swojej wiedzy do kształtowania umiejętności i nawyków; 

4) prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów społecznych; 

 5) problemów swojego środowiska; 

 6) działania zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi; 

 7) rozpoznawania wartości moralnych; 

 8) dokonywania wyborów przyszłych działań i ich wartościowania; 
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 9) wszechstronnego rozwoju swojej osobowości w wymiarze intelektualnym, społecznymi 

moralnym; 

 10) poszanowania dobra społecznego; 

 11) przekazu dziedzictwa kulturowego i tradycji; 

 12) rozwijania i poszerzania zainteresowań światopoglądu; 

 13) poszukiwania własnego miejsca na świecie. 

1. Szkoła realizuje Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.  

2. Program zawiera podstawy prawne, misję szkoły, sylwetkę absolwenta, cele ogólne, 

strukturę oddziaływań wychowawczych, wykaz tematyki godzin wychowawczych oraz 

zasady ewaluacji. 

3. Program realizowany jest poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną. 

1) działalność wychowawcza - polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej;  

2) działalność edukacyjna - polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i 

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; 

3) działalność informacyjna - polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych 

do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz 

innych pracowników szkoły; 

4) działalność profilaktyczna – polega na wspomaganiu rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, 

społecznej i twórczej, przygotowaniu uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej (szkole, klasie), podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie 

pojawieniu się zachowań ryzykownych. 

4. W miarę możliwości i potrzeb wynikających z realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoła współpracuje z instytucjami zewnętrznymi (m.in.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Rodziny, Poradnia Psychologiczno – 
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Pedagogiczna, Wałbrzyska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ), które mogą wesprzeć 

podejmowane działania. 

 

        2. Profilaktyki uzależnień, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia poprzez  

edukację zdrowotną a w szczególności: 

1) szukanie i rozumienie przyczyn występowania uzależnień;  

2) poznawanie źródeł negatywnych stanów emocjonalnych, z którymi młodzież nie może  sobie 

poradzić( skąd się biorą i co sygnalizują);  

3) wskazanie zachowań dysfunkcyjnych, zagrożeń i konsekwencji z nich wynikających; 

4) kształcenie dojrzałej postawy wobec życia ( pokonywanie kryzysowych sytuacji); 

5) podejmowanie konstruktywnych postanowień; 

6) przekonania, że cenne wartości życiowe są  niszczone przez niewłaściwe postępowania. 

         3.Organizacji i koncepcji pracy z młodzieżą niepełnosprawną, której cele uwzględniają: 

1) szansę osiągnięcia powodzenia edukacyjnego przez uczniów niepełnosprawnych oraz 

uaktywnienia wszystkich mocnych stron rozwoju młodzieży; 

2) możliwość nawiązania pomyślnych kontaktów społecznych z rówieśnikami; 

3) przygotowanie młodzieży pełnosprawnej do pomagania innym bez lęku i zahamowań, co 

umożliwi im otwarcie się na te wartości, które są udziałem niepełnosprawnych; 

4) normalizację życia osób niepełnosprawnych w naturalnych warunkach. 

4.    W działaniach wychowawczych i profilaktycznych w razie potrzeby Szkoła 

współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum 

pomocy Rodzinie, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami, które mogą wesprzeć 

działania statutowe Szkoły.  

 

5. W realizacji celów statutowych Szkoła współpracuje z Policją, Strażą Miejską i innymi 

instytucjami. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej obiekt szkolny objęty jest 

nadzorem kamer. 

§7.1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 
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 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

 2)  klasopracowni specjalistycznych; 

 3) biblioteki z czytelnią; 

 4) gabinetu pielęgniarskiego; 

 5) świetlicy, 

 6) zespołu urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 

 

§8. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami poprzez: 

1.Opiekę pedagogiczną. 

2.Opiekę wychowawczą w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek opiekę 

w czasie przerw międzylekcyjnych, poprzez dyżury nauczycielskie  ustalone przez Dyrekcję 

Szkoły. 

3. Opiekę materialną: stypendia, zapomogi w miarę możliwości finansowych Szkoły. 

4. Opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna). 

5. Zorganizowanie zajęć świetlicowych. 

6. Umożliwienie spożywania posiłków. 

7. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, prowadzenie zajęć dla uczniów 

uzdolnionych. 

8. Opiekę pedagogiczną i wychowawczą nad uczniem  sprawują: 

1) pedagog szkolny; 

2) nauczyciel uczący we współdziałaniu z wychowawcą klasy; 

3) psycholog szkolny; 

4) szkolna służba zdrowia. 

 

§9.1.Szkoła zapewnia uczniom nauczanie w oparciu o indywidualny program lub 

indywidualny tok nauczania. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 
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2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec 

roku/semestru; 

 

3) Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki; 

 

4) Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 

klasyfikacji; 

 

5) Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy; 

 

6) Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z 

zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 

roku szkolnego; 

 

7) Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   

 

a)uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 

 

b)rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

 

c)wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 

– za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

 

8)  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 

ucznia; 

 

9) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą; 
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10) W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole 

oraz zainteresowany uczeń; 

 

11) Po otrzymaniu wniosku Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

 

12) Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno– pedagogicznej; 

 

13) W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu 

nadzoru pedagogicznego; 

 

14) Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny; 

 

15) Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować; 

 

16) Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  

i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – 

nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie; 

 

17) Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 

wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie; 

 

18)  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

 

a) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych, 
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b) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo 

dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

 

19)  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 

godziny co dwa tygodnie; 

 

20) Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania; 

 

21) Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem; 

 

22) Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą; 

 

23) Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia; 

 

24) Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN; 

 

25) Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o 

ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w 

rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

2.Szkoła zapewnia uczniom Liceum Sportowego oddziałów sportowych, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą kontynuować nauki w Liceum Sportowym oddziałach 

sportowych, kształcenie w równoległej klasie o profilu ogólnym. 

3. Uczniom klas sportowych uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania Szkoła może 

zapewnić miejsce w internacie lub bursie szkolnej na mocy umowy podpisanej między 

dyrekcją Szkoły a dyrekcją bursy i internatu. Szkoła prowadzi internat,  który mieści się 

przy ulicy Wysockiego 11a w Wałbrzychu. 
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1) Prawa i obowiązki wychowanka internatu oraz zasady funkcjonowania internatu i bursy 

określa regulamin internatu.  Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu, zasady przyjęć, 

zasady odpłatności, zadania kierownika i wychowawców określa regulamin internatu. 

4. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

Szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem: 

       1) indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje 

indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń 

dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia; 

      2) zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 

placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;  

      3) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić  w sytuacji braku 

nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć 

od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia; 

      4) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu;  

      5) w przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania w Szkole,  Dyrektor realizuje to zalecenie; 

      6) w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego 

dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których 

zajęcia są organizowane; 

      7) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, 

stosownie do możliwości psychofizycznych  ucznia oraz warunków,  w których zajęcia są 

realizowane;  

      8) dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia;  
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      9) na podstawie orzeczenia Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w Statucie Szkoły, formy  i zakres 

pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.  Zajęcia organizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania; 

     10) uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

 §9a. 1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i 

uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie 

przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i 

obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza Szkołą; 

4) inne formy (np. obozy sportowo-wypoczynkowe). 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 



21 

 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

 

          § 9b. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2)   dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 § 9c.1.  Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia: 

1) nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; 

2) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

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

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
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niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej; 

 

3)  w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

 

4) dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

        

ROZDZIAŁ II 

 

ORGANA SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE 

       §10. 1.Organami Szkoły są: 

        1)Dyrektor Szkoły; 

        2)Rada Pedagogiczna. 

             2. Organami społecznymi  Szkoły są: 

1) Samorząd Uczniowski; 

2) Rada Rodziców. 

        §11.1. Dyrektor kieruje pracą Szkoły zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i 

jednoosobowej odpowiedzialności i sprawuje wraz z wicedyrektorem ogólny nadzór nad jej 

działalnością. 

            2. Dyrektor Szkoły wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie ustalonym 

przez   Ustawę.  

           3. Dyrektor Szkoły reprezentuje ją na zewnątrz.    

           4. Dyrektora Szkoły wyłania się w drodze konkursu. Tryb przeprowadzenia konkursu 

regulują odrębne przepisy. 

      §12. 1.  Do zadań Dyrektora Szkoły należy:  

1)  Kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 
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2)  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3)  Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4)  Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

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

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;  

6) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych;  

8) Realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

9) Stwarzanie warunków 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 ; 

10) Planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły; 

11) Zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji statutowych celów i zadań Szkoły z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych; 

12) Kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich w Szkole; 

13) Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych; 

14) Kierowanie pracą Rady Pedagogicznej i czuwanie nad zgodnością jej  uchwał z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

15) Określanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników Szkoły; 

16) Współpraca z innymi organami Szkoły; 

17) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

18) Dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli programu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

19) Zwalnianie uczniów z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki 

drugiego języka; 

20) Ustalanie dla uczniów dni wolnych od zajęć dydaktycznych w myśl przepisów o 

organizacji roku szkolnego;   
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21) Ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, zestawu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

22) Współpracowanie z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniami, w tym udostępnianie imienia i nazwiska i numeru pesel ucznia,  celem właściwej 

realizacji tej opieki. 

2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów ( na wniosek 

wychowawcy) w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i       

innych pracowników.  

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za   

wykonywanie  określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.  

5. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 

pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone 

dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia.     

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

2)  Przyznawania nagród Dyrektora oraz wymierzania kar regulaminowych; 

3) Wnioskowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o odznaczenia , nagrody i inne 

wyróżnienia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

4) Dyrektor Szkoły występuje na drogę prawną, w przypadku gdy naruszone zostały dobra 

nauczyciela. 

    §13. 1. Z Dyrektorem w realizacji zadań statutowych Szkoły ściśle współpracuje 

wicedyrektor     Szkoły. 

1)Powierzenie funkcji wymienionej w ust. 1 i odwołania z niej dokonuje Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i opinii Organu Prowadzącego. 

2)Zadania wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły w szczegółowym przydziale zadań i 

czynności. 



25 

 

3) Zakres kompetencji wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły w szczegółowym 

przydziale zadań i czynności. 

    §14.1 W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły, 

realizującym jej zadania statutowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Rada 

Pedagogiczna jest wspólna dla Liceum i Gimnazjum. 

         2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) Dyrektor jako przewodniczący, wszyscy pracownicy pedagogiczni; 

2)W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora funkcję przewodniczącego pełni 

wicedyrektor. 

     3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby     

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady. 

       4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest  

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

     5.Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w jej 

pracach. W uzasadnionych przypadkach na prośbę nauczyciela przewodniczący Rady 

Pedagogicznej może usprawiedliwić jego nieobecność. 

6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Szkoły . 

 

§15.1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
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§16.1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planów pracy Szkoły;  

2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników   klasyfikacji i promocji uczniów; 

3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole , 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną; 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;  

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

Szkoły; 

7) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców. 

            2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

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

pozalekcyjnych; 

2)  projekt planu finansowego Szkoły; 

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

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5)  powierzenie lub odwołanie ze stanowiska wicedyrektora; 

6) kandydata na Dyrektora, jeśli postępowanie konkursowe nie dało rezultatów;   

7)  wniosek o  odwołanie ze stanowiska Dyrektora; 

8)  propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z 

kierowniczych funkcji w Zespole;   

9) wnioski Samorządu Uczniowskiego o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów i 

stypendiów Prezydenta Miasta dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 

10) wnioski o tytuł „ PRYMUSA” dla ucznia Gimnazjum;   

11) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli lub zespół nauczycieli. 

              3. Rada Pedagogiczna w drodze uchwał:   

1)    wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności z 

jednego kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych; 

2)   promuje do klasy programowo wyższej  jeden raz w cyklu edukacyjnym, ucznia 

Gimnazjum  lub  Liceum, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, który nie zdał 
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egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem 

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;  

4)   podejmuje decyzję o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub   

       nieukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej   

       dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną   

       zachowania;  

5)   ustala projekt Statutu bądź jego zmian;  

6)   ustala szczegółowe  Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania;  

7)   ustala Regulamin swojej działalności;  

8)   wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego; 

9)   cofa zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego.  

           4. Opinie Rady Pedagogicznej nie są wiążące dla Dyrektor. 

 

§17.1. Podstawową formą pracy Rady Pedagogicznej są zebrania.  

2. Zebrania te są protokołowane w formie pisemnej lub w postaci zapisu 

elektronicznego. 

3. Księgę protokołów udostępnia się na terenie Szkoły nauczycielom, 

upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu Szkołę.   

4. Zebrania  Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w 

miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy 

przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny , 

organu prowadzącego Szkołę  albo co najmniej jednej trzeciej członków Rady 

Pedagogicznej. 

 

§18. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

 

§19. Członkowie Rady Pedagogicznej  są zobowiązani do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
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§20.1. W Szkole działa Rada Rodziców będąca społecznym organem opiniującym, 

wnioskującym i stanowiącym w zakresie uprawnień statutowych. Rada Rodziców ustala 

Regulamin swojej działalności.  

2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły i jest 

wspólna dla Liceów Liceum i Gimnazjum. 

§21.  Tworzenie Rady Rodziców pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Szkoły.  

 

§22. 1. Trójkę klasową wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością  

głosów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel trójki klasowej wybierany w 

wyborach tajnych zwykłą większością głosów.  

3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Rada Rodziców może wnioskować o odwołanie członka (członków) Rady Rodziców, 

jeżeli nie realizuje on statutowych zadań Rady.  

5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 

 

§23. 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

  a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Uchwalanie w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną Programu Wychowawczo- Profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 

 

2. Rada Rodziców może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

Szkołą z wnioskami o ocenę działalności Szkoły, jej Dyrektora lub nauczycieli. 
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3. Rada Rodziców może podejmować różnorodne formy gromadzenia funduszy na 

wspieranie działalności statutowej Szkoły. 

4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły oraz programem 

profilaktyczno- wychowawczym Szkoły.  

 

§24. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły 

(wspólny dla Liceów i Gimnazjum). 

2. Reprezentantami ogółu uczniów są organy Samorządu wybrane w  

demokratycznych wyborach. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić pozostałym organom Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności  

dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia. 

4.Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna  

samorządu, po uzyskaniu jego zgody na pełnienie obowiązków. 

5.Samorząd Uczniowski ustala Regulamin swojej działalności. 

6.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły  może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

8. Szczegółowe zasady działania wolontariatu określa regulamin Klubu Ośmiu- 

Młodzieżowego Wolontariatu. 

§25.  Organa wymienione w § 10 mają swobodę działania i podejmowania  

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Szkoły 

i innych aktach prawnych dotyczących oświaty. 

2. Organa Szkoły uczestniczące w realizacji zadań statutowych i  

rozwiązywaniu istotnych spraw wewnętrznych Szkoły współpracują ze  

sobą w szczególności poprzez: 

1) bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą o podejmowanych i planowanych działaniach 

oraz decyzjach; 

2) spotkania problemowe przedstawicieli poszczególnych organów Szkoły 

organizowanych wg potrzeb; 

3) zebrania plenarne przedstawicieli wszystkich organów poświęcone analizie i ocenie 

realizacji zadań statutowych. 
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§26. 1. Spory między organami i sposoby ich rozstrzygania. 

1) Spór pomiędzy Samorządem Uczniowski a Radą Rodziców – rozstrzyga Dyrektor; 

2) Spór pomiędzy Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną – rozstrzyga 

Dyrektor; 

3) Spór pomiędzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim – rozstrzyga Rada 

Pedagogiczna; 

4) Spór pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców - rozstrzyga Dyrektor; 

5) Spór pomiędzy Radą Rodziców a Dyrektorem – rozstrzyga Rada Pedagogiczna; 

6) Spór pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem – rozstrzyga w formie arbitrażu 

organ prowadzący  nadzór pedagogiczny. 

§26a.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i 

dydaktycznych młodzieży. 

2. Formy współdziałania: 

1) organizowanie okresowych spotkań Dyrekcji Szkoły i wychowawców klas z rodzicami dla 

zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły i klasy; 

2) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy i innymi 

nauczycielami; 

3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w 

nauce, a także przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 

     3. W ramach współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły; 

5) udzielania pomocy materialnej; 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi oraz 

kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§27. Terminy rozpoczynania i zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego.  

 

§28. 1. Szkoła pracuje w systemie dwusemestralnym.  

2.  Lekcja trwa 45  minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć lekcyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut , zachowując 

ogólny  tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

określa arkusz organizacji pracy Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej 

do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego 

Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę. 

§30.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych: 

1) Planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania; 

2) Programem nauczania ogólnego dopuszczonego do użytku w Szkole przez Dyrektora 

Szkoły; 

3) Indywidualnym planem pracy dydaktycznej dla uczniów szczególnie   uzdolnionych. 

2. W Gimnazjum Sportowym przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 

30 uczniów, w Liceum Ogólnokształcącym 30 uczniów, w oddziałach integracyjnych 15 

– 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych, w Liceum Sportowym co najmniej 

24 uczniów. 

1) Za zgodą organu prowadzącego w uzasadnionych przypadkach liczba uczniów w  oddziale 

może być inna od ustalonej w ust.2  

W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.  
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§31. 1 W Szkole obowiązuje szkolny zestaw programów i szkolny zestaw 

podręczników do poszczególnych klas. 

1) Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny 

przedstawia Dyrektorowi Szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli; 

2)  Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w 

Szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania; 

3) Dopuszczone do użytku w Szkole  programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania;  

4)  Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w Gimnazjum 

i Liceum przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję: 

 jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych 

zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy Gimnazjum i Liceum; materiałów 

ćwiczeniowych; 

5)  Zespoły nauczycieli mogą przedstawić Dyrektorowi Szkoły propozycję więcej niż 

jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: do danego języka obcego nowożytnego w 

danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych ; do danych 

zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub 

rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego - w przypadku 

Liceum; w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

6)  Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych 

kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

tych uczniów; 

7) Dyrektor Szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku 

braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata 

szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

8) Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może: 
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dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu 

danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe; 

9) Dyrektor Szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości 

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym; 

10) Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych określa oddzielnym zarządzeniem i REGULAMINEM 

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW 

EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Dyrektor Szkoły, 

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych 

podręczników lub materiałów. 

 

§32. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i  higieny pracy. 

§33. 1 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej Zespołu są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  czyli zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i 

specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) w Liceum Sportowym i Gimnazjum Sportowym specjalistyczne szkolenie sportowe;  

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia , dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

6) Szkoła może prowadzić inne zajęcia edukacyjne niż wymienione w ust.1 pkt 5; 

7) zajęcia wymienione w ust.1 pkt 2,3 mogą być prowadzone przez wolontariuszy. 
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§34. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

12)z innych potrzeb dziecka. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy ; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia organizuje Dyrektor Szkoły, 

informując niezwłocznie rodziców o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania 

pomocy oraz wymiarze godzin. 

5. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) porad i konsultacji; 

4) rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad i konsultacji, warsztatów 



35 

 

i szkoleń. 

         6. Nauczyciele, wychowawcy prowadzą w Szkole działania pedagogiczne mające na 

celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokojenia; 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

Szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców, prowadzących 

zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć 

rodzice ucznia. 

8. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniach zespołu. 

9. Zespół tworzy Dyrektor Szkoły: 

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – 

niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 

2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 

niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę 

informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

10. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów 

może koordynować także jedna osoba. 

11. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni – także 

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 
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3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji 

– w przypadku ucznia gimnazjum; 

4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

5) dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

12. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej „kartą”. 

Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się Dyrektorowi Szkoły. 

§35.1. Podział na grupy na zajęciach z informatyki, języków obcych, wychowania 

fizycznego i ćwiczeń laboratoryjnych określają odrębne przepisy.  

2. W oddziale integracyjnym liczba uczniów w zespole odpowiada liczbie  

uczniów określonej odpowiednio dla oddziału liceum integracyjnego. W oddziale tym na 

zajęciach, o których mowa w ust. 1 podział na grupy jest obowiązkowy,    z tym że grupa 

powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. 

§36. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, dodatkowe lub nadobowiązkowe, np. zajęcia  

fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków 

obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań i inne mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę 

środków finansowych. Dopuszcza się możliwość organizowania powyższych zajęć przy 

częściowej partycypacji w kosztach przez uczestników zajęć. 

3. Liczba uczniów kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.  

4. Czas trwania ww. zajęć ustala się zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i  higieny 

pracy. 

5. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla  uczniów szkoły w 

ramach  tygodniowego wymiaru godzin mogą być realizowane w formie: zajęć 

sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnych form 

turystyki zgodnie z ofertą zaproponowaną przez Szkołę. 

§36a.1. Organizacja nauczania  religii i etyki w Szkole: 

1) udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny; 

2) uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć; 
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a) Szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach z obu przedmiotów , umieszczając 

bezkolizyjnie godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

3) jeśli uczeń nie uczestniczy w zajęciach etyki/ religii szkoła zapewnia opiekę wychowawczą 

na czas odbywania zajęć; 

4) nauczanie religii/etyki organizuje się na życzenie rodziców( opiekunów prawnych) lub 

pełnoletniego ucznia: 

a) życzenie uczestnictwa w zajęciach religii/etyki wyraża się w formie jednorazowego 

pisemnego oświadczenia woli podpisanego przez rodziców( opiekunów prawnych) lub 

pełnoletniego ucznia, 

b) w trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać, 

c) po złożeniu oświadczenia woli udział ucznia na zajęciach etyki/ religii jest obowiązkowy. 

5) zajęcia z religii/etyki są organizowane dla grup liczących 7 i więcej uczniów; 

6) zajęcia z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych lub 

międzyszkolnych, jeśli zgłosi się mniej niż 7 uczniów w Gimnazjum lub w Liceum; 

7) oceny z religii/etyki wlicza się do średniej ocen i nie mają wpływu na promocję ucznia; 

8) za treści nauczania religii odpowiadają władze zwierzchnie kościoła; 

9) program nauczania etyki dopuszcza Dyrektor Szkoły na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły. 

§36b.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z 

zakresu wychowania do życia w rodzinie  w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w 

wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców 

i dziewcząt. 

 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej 

sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez ucznia szkoły. 

§36c. W Szkole działa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oparty na 

Wałbrzyskim Systemie Doradztwa Zawodowego “ Pociąg do zawodu”. 

§37. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów nauczycieli oraz studentów  

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem 

kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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§38. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji i 

uczestniczy w realizacji programu nauczania i wychowania Szkoły. Jest ogniwem 

ogólnokrajowej sieci bibliotek i systemu biblioteczno - informatycznego resortu oświaty. 

 2. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły, który:   

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia zgodnie z przepisami pracowników biblioteki, a w przypadku gdy w bibliotece 

zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, jednemu powierza się obowiązek 

kierowania biblioteką; 

 3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

4) zapewnia realizację zadań biblioteki; 

5) zarządza przeprowadzenie kontroli zbiorów bibliotecznych metodą skontrum zgodnie z 

zasadami określonymi w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 

r. nr 205, poz. 1283) oraz ustawy o rachunkowości z zachowaniem terminu i częstotliwości 

inwentaryzacji raz w ciągu czterech lat, „ Instrukcja inwentaryzacyjna biblioteki szkolnej”  

zarządza przeprowadzenie kontroli zbiorów bibliotecznych metodą skontrum, zgodnie z 

„Instrukcją inwentaryzacyjną biblioteki szkolnej”;  

6) zarządza przeprowadzenie selekcji księgozbioru zgodnie z potrzebami wynikającymi z 

pracy Szkoły; 

7) odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika; 

8) zatwierdza regulamin biblioteki, plan pracy biblioteki; 

 9) ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych w 

porozumieniu z nauczycielem – bibliotekarzem;  

10) inspiruje grono pedagogiczne do współpracy z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej. 
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3. Działalność biblioteki, umożliwiająca prowadzenie planowego, racjonalnego systemu 

zakupów materiałów bibliotecznych i koniecznego sprzętu finansowana jest głównie z 

budżetu Szkoły. Może być również za zgodą Dyrektora Szkoły dotowana przez Radę 

Rodziców, sponsorów i innych ofiarodawców.  

4. Rada Pedagogiczna:  

1) opiniuje projekt budżetu biblioteki; 

 2) opiniuje Regulamin biblioteki, Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

        5. Nauczyciele i wychowawcy:   

1) współpracują z biblioteką w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; 

 2) współpracują z biblioteką w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów; 

 3) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące 

gromadzenia zbiorów, udzielają merytorycznej pomocy dotyczącej selekcji księgozbioru; 

4) współdziałają z nauczycielem – bibliotekarzem w sprawie przestrzegania „Regulaminu 

biblioteki” oraz „Regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”. 

        6. Rada Rodziców opiniuje :  

 1) wydatki szkoły na działalność biblioteki; 

 2) Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych. 

        7. Do zadań biblioteki należy: 

 1) gromadzenie  i wypożyczanie  oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji 

uczniom, pracownikom Szkoły oraz rodzicom uczniów; 

 2) gromadzenie  i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 
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3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

5) wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

          8. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

 1) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych; 

2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

 3) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę; 

4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu;  

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

9. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz 

urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie 

nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację 

przypisanych bibliotece zadań. 

10. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją 

roku szkolnego. 

11. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

12. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 
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4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży;  

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 

 7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

9) zbiory multimedialne; 

10) materiały regionalne i lokalne. 

            13. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:  

1) w zakresie prac dydaktyczno - wychowawczych: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b)wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem 

różnorodnych źródeł informacji, 

c)przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

d)organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i  

społeczną, 

e)włączenie działań wynikających z realizacji Szkolnego programu wychowawczego  i 

Szkolnego programu profilaktyki, 

f)wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej Szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym, o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych).  

 2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a)gromadzenie zbiorów, zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły oraz 

zainteresowaniami czytelników,ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w 
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sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283) 

gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły oraz 

zainteresowaniami czytelników; ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów, prowadzenie 

dokumentacji bibliotecznej zgodnie z zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych, 

b)wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

c)wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych, 

d)systematyczne selekcjonowanie zbiorów poprzez wycofywanie materiałów zniszczonych, 

nieaktualnych i nieprzydatnych w pracy Szkoły, 

e)sporządzanie planu pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy, 

f)prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z zasadami ewidencji materiałów 

bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283). 

             14. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a)udostępniania zbiorów bibliotecznych, poprzez wypożyczanie do domu lub na lekcje – na 

terenie szkoły lub korzystaniu na miejscu w czytelni: podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych np.: lektur, wybranych pozycji z literatury polskiej i 

światowej, 

b)udostępniania obowiązujących dokumentów szkolnych, 

c)rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

d)pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

e)rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich 

wspólne użytkowanie. 

2) nauczycielami w zakresie: 

a)udostępniania zbiorów bibliotecznych, poprzez wypożyczanie do domu, na lekcje – na 

terenie szkoły lub na miejscu w czytelni: programów nauczania, podręczników, materiałów 
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edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów 

multimedialnych oraz innych z np.: lektur, wybranych pozycji z literatury polskiej  i światowej, 

b)udostępniania obowiązujących dokumentów szkolnych, 

c)przekazywania informacji o stanie czytelnictwa oraz sposobie wywiązania się z dbania o 

wspólne podręczniki,  

d)wspomagania w doskonaleniu umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. 

3) rodzicami w zakresie: 

a)wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

b)udostępniania obowiązujących dokumentów szkolnych, 

c)przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z 

dbania o wspólne podręczniki, 

d)popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

15. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi 

bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie : organizowania zajęć 

edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych imprez czytelniczych, a także wymianą 

książek, materiałów i zbiorów multimedialnych. 

 1) współdziałania i współorganizowania wydarzeń propagujących czytelnictwo i  wartościową 

literaturę; 

2) promowania i przygotowywania uczniów do udziału w konkursach czytelniczych, poetyckich i 

artystycznych mających miejsce w środowisku lokalnym; 

3) udziału uczniów zajęciach edukacji czytelniczej, medialnej, zajęć muzealnych, spotkaniach z 

ciekawymi ludźmi organizowanych w lokalnych instytucjach kultury; 

4) inspirowania i wspierania działalności kulturalnej i społecznej w najbliższej okolicy; 

5) wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych. 
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16. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa 

„Regulamin biblioteki” oraz „Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”. 

§38a. 1. W Szkole działa świetlica przeznaczona dla uczniów Gimnazjum: 

1) jest integralną częścią Szkoły; 

2) posiada przygotowana kadrę pedagogiczną; 

3) przeznaczona jest dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego oddziałów gimnazjum, 

którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych 

opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub innych okoliczności wymagających zapewnienia 

opieki; 

              2. Cele i zadania świetlicy szkolnej:  

1) organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i   po 

zakończonych zajęciach lekcyjnych; 

2) zapewnienie uczniom zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne , 

rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne; 

3) zapewnienie uczniom zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć zapewniających 

prawidłowy rozwój fizyczny; 

4) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnego myślenia; 

5) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, trenerami; 

6) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze. 

            3. Warunki przyjęcia uczniów do korzystania z zajęć świetlicy: 

1) zgłoszenie przez rodziców; 

2) zgłoszenie przez trenera; 

3) skierowanie przez pedagoga lub psychologa szkolnego, wychowawcę. 

4. Liczba uczniów korzystających z zajęć świetlicowych wynosi do 15 uczniów. 

5. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w tygodniowym planie 

zajęć, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców ( prawnych opiekunów), 

trenerów, wychowawców uczniów korzystających z opieki świetlicy. 

6. Obowiązki nauczyciela wychowawcy świetlicy: 

1) wychowawcy przydziela się pod opiekę grupę uczniów; 

2) nauczyciel wychowawca jest odpowiedzialny za: 

a) właściwą organizacje zajęć z uczniami, 
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b) właściwy stan estetyczny pomieszczenia świetlicy, 

c) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, 

d) sprzęt i wyposażenie świetlicy, 

e) prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych. 

3) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może powierzyć wychowawcy świetlicy 

inne zadania. 

          7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin 

świetlicy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANIZACJA KLAS INTEGRACYJNYCH I SPORTOWYCH 

                                                                                                                                                                                

§ 39.1 Do klas integracyjnych Liceum przyjmowani są uczniowie zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rekrutacji, z tym że w każdym z takich klas powinno się 

znaleźć od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, przyjętych na podstawie orzeczenia o 

niepełnosprawności, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

2. Jeżeli uczeń niepełnosprawny uzyska orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, po 

zakończeniu rekrutacji do Liceum albo po rozpoczęciu roku szkolnego, Dyrektor 

podejmie decyzję o przyjęciu takiego ucznia do klasy integracyjnej, nawet gdyby to 

miało oznaczać przekroczenie limitu liczebności klasy. 

3. Liczba uczniów w jednej klasie integracyjnej wynosi do  20 uczniów, w tym od 

3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

1)  za  zgodą organu prowadzącego liczba uczniów jednej klasie integracyjnej 

niepełnosprawnych może być mniejsza. 

4. Uczeń z orzeczonym niedosłuchem lub niedowidzeniem otrzymuje pomoc 

pedagoga wspierającego. 

5. Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 może być – na pisemny wniosek jego rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej – zwolniony z nauki drugiego języka obcego. 
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6. Uczniami oddziałów integracyjnych są również uczniowie z trwałymi 

dysfunkcjami, którzy otrzymali ponadto skierowanie na nauczanie indywidualne. 

7. Klasy integracyjne realizują tygodniowy wymiar godzin zgodnie z  

ramowym planem nauczania  . 

8. Podręczniki w klasach integracyjnych funkcjonują na takich samych  

zasadach jak w pozostałych klasach. W pracy z uczniami  

niepełnosprawnymi mogą być wykorzystywane również podręczniki  

szkolnictwa specjalnego. 

9.  Szkoła organizuje transport uczniów niepełnosprawnych mikrobusem. 

10. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  

 2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz, w miarę możliwości, sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

 3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

 4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb ucznia i możliwości szkoły; 

 5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

11. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 12. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.  

1) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu pomocy 

pedagogicznej oraz zgody rodziców; 

 2) Opinię, o której mowa w pkt 1 , sporządza się na piśmie; 

 3) Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego; 

 4) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki Liceum; 

 7) Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 
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 a) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami, 

b) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

13. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, 

w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia.  

14.Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, w miarę możliwości Szkoły.       

 1) Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny 

tygodniowo na ucznia; 

2) Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym; 

 3) Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

czas tych zajęć; 

4)  Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

 15. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele, o których mowa:  

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w 

programie; 

 2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

 3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 

przez nauczycieli i specjalistów; 

 4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 

doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 



48 

 

16. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w Liceum, zwanego dalej „egzaminem 

maturalnym”, przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci 

niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

17. W Szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany 

dalej „zespołem wspierającym”.  

 1) W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole; 

 2) Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału 

z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem; 

 3) W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:  

a) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista. 

 3) Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w Szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o 

obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 

braków w powyższych dokumentach osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu 

przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

 18. Dla uczniów, o których mowa w ust. 17, zespół na podstawie orzeczenia 

opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) na okres 

wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy - w 

zależności od potrzeb - z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

§39a. 1. Nabór do klas o profilu sportowym odbywa się na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 
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sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, zarządzenia 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wytycznych organu prowadzącego i Statutu Szkoły. 

2.Minimalną liczebność klas sportowych określa Rozporządzenie MEN  z dnia   27 

marca 2017r.(wynosi 10 osób) a maksymalną liczebność klas sportowych ustala organ 

prowadzący Szkołę. 

3.Szkolenie sportowe odbywa się w ramach zajęć sportowych w wymiarze 10 godz. 

tygodniowo ( Liceum 3 godz. wychowania fizycznego – w tym     1 h zajęć na krytej 

pływalni + 7 godz. specjalizacji sportowej, Gimnazjum 4 godz. wychowania 

fizycznego, w tym 1 h zajęć na krytej pływalni + 6 godz. ukierunkowania sportowego).  

4.Zajęcia sportowe prowadzone są w obiektach sportowych Szkoły, w terenie 

otwartym, w hali lekkoatletycznej oraz innych obiektach na terenie miasta Wałbrzycha. 

5.Wszelkie zmiany przydziału uczniów do grup treningowych oraz zmiany uprawianej 

dyscypliny odbywają się za zgodą Dyrektora Szkoły na podstawie podania złożonego 

przez rodziców lub opiekunów prawnych albo samego ucznia.  

1) Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego lub 

trenerów; 

2) listy przydziału uczniów do poszczególnych grup treningowych oraz harmonogram zajęć 

zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

6. Udział w ukierunkowanych i specjalistycznych zajęciach sportowych oraz 

obowiązkowych zajęć na krytej pływalni ma wpływ na ocenę z wychowania 

fizycznego. 

7. Uczeń, który jest członkiem klubu sportowego może kontynuować uprawianą 

dotychczas dyscyplinę sportową w macierzystym klubie za zgodą Dyrektora Szkoły i 

zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego. 

1) uczeń, który nie dostarczył zaświadczenia z klubu o realizacji zajęć z ukierunkowania i 

specjalizacji sportowej w wyznaczonym terminie, decyzją Dyrektora Szkoły na wniosek 

zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego jest zobowiązany w trybie 

natychmiastowym do uczestniczenia w zajęciach specjalizacji i ukierunkowania sportowego 

prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego w/w Szkoły. 
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8. Uczeń ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich i zobowiązany jest 

dostarczenia ich w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Odpłatność za badania 

lekarskie ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

9. Jednostka treningowa i lekcja wychowania fizycznego liczone są jako 45 min. 

10. Cykl kształcenia sportowego w oddziałach sportowych trwa 3 lata. 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania uczniów klas sportowych określa Regulamin 

Klas Sportowych. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH   PRACOWNIKÓW        

SZKOŁY 

 

§40. 1.Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i 

obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, a także 

posiadanie wymaganych kwalifikacji do zajmowania odpowiednich 

stanowisk określają odrębne przepisy. 

2. Zakres obowiązków nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ustala 

Dyrektor   Szkoły. 

§41. 1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego  

opiece uczniów. 

2.Do obowiązków nauczycieli należy: 

1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych oraz realizowanie ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i z zasadami 

współczesnej dydaktyki; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego i intelektualnego uczniów o ich zdolności i 

zainteresowania; 

3) wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych faktów, 

wydarzeń, zjawisk oraz na tej podstawie kształtowania poglądów i przekonań 

ukierunkowujących postępowanie i działanie uczniów; 
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4) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb szkolnych; 

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 

7) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny; 

8) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;  

9) systematyczne i zgodne z wytycznymi MEN-u prowadzenie dokumentacji przebiegu 

nauczania; 

10) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 

11) współpraca z rodzicami; 

12) przestrzeganie zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz regulaminów organów Szkoły; 

13) pełnienie dyżurów w czasie przerw na terenie Szkoły zgodnie z opracowanym 

harmonogramem; 

14) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

15) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 

zainteresowania uczniów w myśl art. 42 ust.2 pkt.2 KN;  

16) opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

§42.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy.  

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora wychowawca oddziału.  

3. Cele i zadania zespołu: 

1) Opiniowanie programów z  zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w 

szkole;  

 2) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyboru i sposobu realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych. 

1. Dyrektor Szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół 

nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych w Statucie. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na 

wniosek tego zespołu. 

3. Na wniosek przewodniczącego zespołu Dyrektor Szkoły może wyznaczyć do 

realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i 

pracowników Szkoły. 
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4. W pracach zespołu mogą brać udział osoby niebędące pracownikami Szkoły.  

5. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

6. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku 

szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej. 

 

§43.1. Nauczyciele określonego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych 

tworzą zespól przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący 

zespołu. 

3.Do głównych zadań zespołów przedmiotowych należą: 

1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;  

2)  Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz  sposobów   

badania wyników nauczania; 

3) Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki i prowadzenia zajęć   lekcyjnych; 

4) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli - lekcje szkoleniowe; 

5) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

6) Wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole własnych, autorskich, innowacyjnych i  

eksperymentalnych programów nauczania; 

7)Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wyspecjalizowane    

instytucje; 

8) Wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla 

danych zajęć edukacyjnych danej klasy Gimnazjum, Liceum. 

§43a.1.  Z Dyrektorem w realizacji zadań statutowych Szkoły ściśle współpracuje 

wicedyrektor Szkoły. 

1)Powierzenie funkcji wymienionej w ust. 1 i odwołania z niej dokonuje Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i opinii Organu Prowadzącego; 
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2)Zadania wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły w szczegółowym przydziale zadań i 

czynności; 

3) Zakres kompetencji wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły w szczegółowym 

przydziale zadań i czynności. 

 

§44.1. Dyrektor Szkoły może powierzyć każdemu z nauczycieli funkcję  

wychowawcy klasy. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu   

edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad  uczniami 

w szczególności: 

1) zapoznanie wychowanków, ich rodziców (prawnych opiekunów) z  

dokumentami i regulaminami określającymi ich prawa i obowiązki: 

a) ze Statutem Szkoły, 

b) z Zasadami Wewnątrzszkolnego oceniania( ZWO ) szczegółowymi warunkami i 

sposobami wewnątrzszkolnego oceniania (WO), 

c) programem wychowawczym i programami profilaktycznymi, 

d) kryteriami oceny zachowania, 

e)regulaminami egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzianem wiedzy i 

umiejętności, 

f) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi Szkoły, 

g) z celami i zasadami funkcjonowania Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i 

konsekwencjami ich naruszania. 

2) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole  uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności Szkoły; 

5)  Wychowawca klasy Gimnazjum Sportowego na początku roku szkolnego, w którym 

uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

               4. Wychowawca w celu realizacji zadań: 
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1)  Otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2)  Planuje, organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a)różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące   zespół 

uczniowski, 

b)ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do   dyspozycji 

wychowawcy. 

3) Współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka; 

4) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (zebrania wywiadowcze, spotkania indywidualne, i 

rozmowy telefoniczne) udziela informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie 

problemów oraz włącza rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły; 

 a) Informuje rodziców ucznia w formie pisemnej o nierealizowaniu  obowiązku 

szkolnego (obowiązku nauki). 

5) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów ( organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej); 

6) Kontroluje realizację obowiązku nauki, w szczególności w zakresie regularnego 

uczęszczania na zajęcia lekcyjne; 

a) Informuje Dyrektora Szkoły o nierealizowaniu obowiązku nauki przez  ucznia. 

7) Systematycznie prowadzi dokumentację działalności dydaktycznej,  wychowawczej i 

opiekuńczej; 

8) Zaznajamia rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w 

szkole i w klasie, oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów. 

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

metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

6. Początkującym nauczycielom - wychowawcom pomocy w ich pracy udziela 

nauczyciel starszy stażem, który pełni rolę ich opiekuna. 
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§45. 1.W Szkole działa zespół wychowawczy, który powołuje Dyrektor  Szkoły. 

2.W skład zespołu wchodzą: 

1) Dyrektor lub i wicedyrektor; 

2)pedagog; 

3)psycholog; 

4)wychowawca ucznia, którego sprawa dotyczy; 

5) policjant ( w razie potrzeby); 

4) koordynator do spraw bezpieczeństwa ( w razie potrzeby). 

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych Szkoły; 

2) podejmowanie interwencji wychowawczych; 

3) współpraca z rodzicami. 

4. Zespół wychowawczy zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy w formie 

protokołów. 

§ 46. 1.Do zadań ogólnych pedagoga szkolnego należy: 

1) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej Szkoły i w poszczególnych klasach; 

2) inspirowanie pożądanych kierunków działań wychowawczych na rzecz klasy i Szkoły; 

3) opracowywanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania planu działalności 

wychowawczo-opiekuńczej Szkoły oraz ocena jego realizacji; 

4) koordynacja tematyki i form zajęć w czasie godzin przeznaczonych do dyspozycji 

wychowawców; 

5) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim w realizacji planu pracy wychowawczej 

Szkoły; 

6) pomoc wychowawcy klasowemu w rozwiązywaniu szczególnie trudnych i złożonych 

sytuacji wychowawczych w klasie; 

7) pedagogizacja rodziców; 

8) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

9) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

10) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej;  

11) współpraca z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa. 
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2. Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły w przydziale 

czynności i zadań.  

 

§ 47. 1. Do zadań ogólnych psychologa szkolnego należy: 

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologicznej w tym działań profilaktycznych i 

interwencyjnych wobec uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

4)  zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno-

wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego Szkoły. 

2. Szczegółowe zadania psychologa szkolnego określa Dyrektor Szkoły w przydziale 

czynności i zadań. 

§48.1.Do obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy: 

1) opracowanie, w formie załączników do statutu, procedur interwencyjnych i zasad 

zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (m.in. 

zasady wchodzenia i przebywania na terenie Szkoły osób z zewnątrz);  

2) dokumentowanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w Szkole; 

3) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem  Uczniowskim we 

wszystkich aspektach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole; 

4) powoływanie zespołów zadaniowych i kierowanie nimi; 

5) kontrola realizacji obowiązku nauki; 

6) monitorowanie oraz weryfikowanie działań związanych z zapobieganiem wykluczeniu 

społecznemu (demoralizacji, przemocy, uzależnień); 
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7) współpraca i opracowanie zasadnej współpracy z instytucjami z zewnątrz, właściwymi z 

punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły (policja, straż miejska pogotowie 

ratunkowe, straż pożarna, firmy ochrony mienią, kuratorzy sądowi, itp. 

8) opracowanie zasad ścisłego przestrzegania procedur interwencyjnych i zasad 

funkcjonowania w Szkole przez uczniów i nauczycieli;   

9) upowszechnianie jasnych zasad bezpiecznego funkcjonowania całej społeczności szkolnej, 

dbałość o ich aktualizację i konsekwentne przestrzeganie; 

10) organizowanie szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie komunikacji interpersonalnej. 

§49.  Samorząd Uczniowski może spośród  społeczności uczniów lub nauczycieli 

wybrać rzecznika praw ucznia . Sposób przeprowadzenia wyborów określa  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

 

ROZDZIAŁ VI  

 

PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

§50.1. Rodzice mają prawo do: 

1)  zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danym 

oddziale i Szkole; 

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, przeprowadzania egzaminów oraz wymagań edukacyjnych; 

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce (podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy, 

nauczycielami, Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym); 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci;  

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły do wychowawców, dyrekcji, 

Rady Pedagogicznej; 

6) udziału w pracach trójek klasowych rodziców i Rady Rodziców; 

7) uzyskania informacji  o udzielonej ich dziecku karze; 
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8) wnoszenia odwołań od zastosowania wobec ich dziecka kar zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w odrębnych przepisach;  

9) składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzian wiedzy i 

umiejętności; 

10) włączania się w życie Szkoły i związanego z nią środowiska lokalnego. 

11)  organizowania imprez szkolnych dla młodzieży za zgodę Dyrektora Szkoły;  

12)  organizacji studniówki na terenie lub poza terenem Szkoły po uzgodnieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 

13) wnioskowania o wgląd do dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego i 

egzaminu poprawkowego oraz do wglądu w dokumentację dotyczącą oceniania bieżącego 

zgodnie z zasadami określonymi w Statucie. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

 §51. 1.   Uczeń ma prawo do: 

1) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 

  2) Nauczania indywidualnego w domu, jeśli wymaga tego sytuacja losowa na zasadach  

uregulowanych odrębnymi przepisami; 

  3) Uczestnictwa w kołach zainteresowań i różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych wg 

własnego wyboru oraz możliwości finansowych i organizacyjnych Szkoły; 

4) Zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, młodzieżowych i społecznych działających w 

Szkole oraz do tworzenia nowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) Wydawania gazetki szkolnej i publikowania w niej artykułów, które nie naruszają zasad 

życia społecznego; 

6) Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

7) Korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, auli, sali 

gimnastycznej i innych urządzeń Szkoły w obecności nauczyciela poza procesem 

dydaktycznym; 
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       8) Reprezentowania Szkoły na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach  

przedmiotowych; 

       9) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

10) Pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia;  

11) Pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa poprzez 

organ prowadzący Szkołę lub ze środków Rady Rodziców; 

12) Nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i pracy społecznej;  

 13) Powtórzenia danej klasy tylko jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia w  Liceum, 

promocji warunkowej ( raz w ciągu cyklu kształcenia); 

14) Jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania z danego przedmiotu w ciągu półrocza bez 

podania przyczyny. Prawo to ulega zawieszeniu w okresie ostatnich dwóch tygodni przed 

terminem ustalenia ocen klasyfikacyjnych; 

15) Domagania się przestrzegania praw ucznia w przypadku nierespektowania ich przez 

nauczycieli za pośrednictwem wychowawcy, rzecznika praw ucznia ( jeśli został przez SU 

wybrany), pedagoga lub wicedyrektora albo ostatecznie bezpośrednio u Dyrektora Szkoły. 

 

 

                 §52. 1. Uczeń ma obowiązek: 

1)Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2)Dbać o honor i godność Szkoły, być współtwórcą jej autorytetu w środowisku; 

3) Dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój; 

4)Podczas uroczystości szkolnych nosić strój galowy, który składa się z białej koszuli \ bluzki 

oraz spodni \ spódnicy w kolorach czarnym, granatowym, brązowym: 

             a) Uczniowie klas mundurowych nosić mundur w „ dni mundurowe”, podczas  

reprezentowania Szkoły w uroczystościach miejskich i podczas uroczystości 

szkolnych. 

5)Regularnie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przewidzianych 

planem i programem nauczania danego oddziału; 

6)Uczyć się systematycznie i pracować nad swoim rozwojem korzystając ze wskazań 

nauczycieli; 
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7)Wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników Szkoły, przestrzegać 

obowiązujących przepisów i zarządzeń władz Szkoły, a powierzone zadania wypełniać 

sumiennie i odpowiedzialnie; 

8)Przestrzegać ogólnie przyjętych form zachowania kulturalnego w Szkole i poza Szkołą; 

9)Być koleżeńskim i uczynnym wobec innych uczniów, współtworzyć przyjazną atmosferę w 

oddziale i Szkole; 

10) Dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób, przestrzegać regulaminów obowiązujących 

w pracowniach, sali gimnastycznej i w placówkach poza Szkołą; 

11)Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania i 

rozprowadzania środków odurzających (narkotyków); 

12) Dbać o ład, porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólnie 

użytkowane dobro (sprzęt, meble, urządzenia i pomoce szkolne); 

13)Pokryć koszty, gdy celowo uszkodził sprzęt szkolny lub dokonał innych zniszczeń (lub 

usunąć je); 

14)Dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej (do 7 dni po powrocie do 

Szkoły). Nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych skutkuje obniżeniem 

oceny ze sprawowania i zawiadomieniem rodziców, a w szczególnie trudnych przypadkach 

organów ścigania i sprawiedliwości o niedopełnianiu obowiązku nauki, obowiązku szkolnego; 

         a) Nieobecność ucznia pełnoletniego usprawiedliwia rodzic/ opiekun prawny, 

chyba że  tenże złoży wychowawcy klasy pisemne oświadczenie odstąpienia od tego 

obowiązku. 

15)Poinformować wychowawcę/ drugiego wychowawcę, a  w razie jego nieobecności – 

wicedyrektora Szkoły, o zamiarze wcześniejszego (tylko z przyczyn istotnych \ losowych) niż 

przewiduje to plan zajęć opuszczenia zajęć lekcyjnych. Opuszczenie zajęć bez zgody   

wychowawcy skutkuje automatycznym nieusprawiedliwieniem tych godzin; 

16) Przestrzegać regulaminów obowiązujących w pracowniach, sali sportowej, krytej pływalni, 

siłowni i regulaminu klas sportowych; 

17)Nosić obuwie zmienne na terenie Szkoły w okresie lub miejscach ustalonych przez dyrekcję 

Szkoły; 

18)Wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia multimedialne przed rozpoczęciem zajęć. 
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                §53. 1.  Uczniowi nie wolno: 

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

działaniu; 

2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

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

4) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowanych zajęć i przerw; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych; 

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń 

multimedialnych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem 

sekretariatu Szkoły; 

8) zapraszać obcych osób do Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

NAGRODY I KARY 

 

             §54.1. Sytuacje pozytywne: 

1)uczciwe, sumienne i systematyczne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 

2)twórcze i aktywne podejście do zdobywania wiedzy; 

3)doskonalenie własnych umiejętności, rozwijanie zainteresowań; 

4) wyraźne wyniki pracy nad sobą np: poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień,   

 opanowanie agresji i innych emocji negatywnych; 

 5) aktywność w różnorodnej działalności, w czasie wolnym od zajęć, na rzecz   

 klasy, Szkoły, środowiska (np. zorganizowanie imprezy szkolnej, klasowej,   

 praca w wolontariacie, praca w Samorządzie Uczniowskim); 

 6)godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, udział w konkursach,   

 olimpiadach, zawodach sportowych; 

7) kształtowanie umiejętności współpracy z innymi i przestrzeganie zasad   

 prawidłowego funkcjonowania w grupie; 

 8) gotowość do podejmowania zadań dodatkowych i umiejętne wywiązywanie   

 się z nich;  



62 

 

 9) pomoc koleżeńska udzielana systematycznie np. opieka nad chorym,  

 niepełnosprawnym, , wsparcie emocjonalne, pomoc w nauce; 

10) dobry wpływ na kolegę (kolegów, grupę rówieśniczą); 

11) systematyczna pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym spoza Szkoły; 

12) wyjątkowy udział ucznia w życiu rodzinnym np. opieka nad chorym członkiem 

rodziny, prace gospodarcze itp.; 

13) poszanowanie mienia Szkoły; 

14) wyróżniająca się kultura i szacunek wobec dorosłych i rówieśników; 

15) wyjątkowe zasługi np. dla ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska przyrodniczego. 

 

           §55.1. Do wyróżnień i nagród ustalonych przez Szkołę należą: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów na apelu szkolnym; 

3) wpis na stronie internetowej informujący o osiągnięciach ucznia; 

4) list pochwalny do rodziców lub prawnych opiekunów; 

5) dyplom, książka, nagroda rzeczowa lub pieniężna za: 

a) najlepsze wyniki w nauce na szczeblu szkolnym,  

b)  najlepsze wyniki w nauce na szczeblu klasy (średnia powyżej 4,20 i co najmniej dobra 

ocena z zachowania) – nagroda książkowa,  

c) 100 % frekwencję,  

d) osiągnięcia w konkursach,  

e) wyniki sportowe,  

f) szczególnie wyróżniającą się postawę na terenie Szkoły lub poza nią, 

g)  efektywną pracę na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,  

h)  realizację dodatkowych projektów edukacyjnych. 

2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia 

przyznawane według odrębnych zasad przez władze oświatowe oraz instytucje i 

organizacje. 

3. Prawo występowania z inicjatywą o przyznanie uczniom nagród i wyróżnień 

przysługuje: 

1) nauczycielom wychowawcom; 

2) innym nauczycielom; 

3) samorządom klasowym; 
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4) Samorządowi Uczniowskiemu; 

5) Radzie Rodziców oraz innym organizacjom społecznym działającym w Szkole.  

              4. Zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną podlegają nagrody końcoworoczne. 

 

              §56.1. Zasady ogólne: 

1) Podstawą wychowawczą systemu jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu. W 

miarę możliwości uczniowie dokonują naprawy uczynionego zła; 

2) Stosowane środki wychowawcze w miarę możliwości powinny przynosić pożytek 

Szkole; 

3) Każdorazowo sprawcy (sprawcom) zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens 

zastosowanego środka wychowawczego; 

4) Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w Szkole jak i poza Szkołą; 

5) Złagodzenie kary może nastąpić w przypadku szczególnych zasług ucznia; 

6) W przypadkach nietypowych, niemieszczących się w schemacie należy próbować 

indywidualnie określić karę dla ucznia lub powołać komisję wychowawczą do 

rozpatrzenia sprawy ; 

7) Środki wychowawcze powinny być stosowane zgodnie z zasadą gradacji kar oraz 

adekwatności w stosunku do popełnionego wykroczenia;  

8)   W przypadku, gdy wina ucznia ma charakter przestępstwa i podlega ściganiu przez 

prawo można uczniowi wymierzyć karę najsurowszą przewidzianą Statutem. 

 

                §57.1 Sytuacje niewłaściwe spotykane w Szkole: 

1)  Niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich; 

2)  Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;  

3)  Nieuzasadnione opuszczenie zajęć szkolnych (indywidualne, zbiorowe); 

4)  Spóźnianie się na zajęcia; 

5)  Utrudnianie prowadzenia lekcji (głośne zachowanie, brak kultury słowa, chodzenie po 

klasie bez pozwolenia, żucie gumy, śmiecenie, używanie telefonów komórkowych itp.); 

6)  Nieodpowiedni strój i wygląd; 

7)  Dewastowanie i marnotrawstwo dóbr materialnych szkolnych i pozaszkolnych; 

8)  Nieopanowany gniew i agresywne zachowanie; 
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9)  Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej; 

10)  Krzywdzenie innych, w tym publikowanie ośmieszających, obrażających treści w 

Internecie; 

11)  Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie   

     winą innych; 

12)  Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie lub rozprowadzanie środków 

odurzających; 

13)  Brak szacunku wobec nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców i innych osób 

starszych; 

14)  Kłamstwa, krętactwa, oszustwa, fałszerstwa; 

15)  Kradzież; 

16)  Wulgarny sposób bycia (zachowanie, gesty, słownictwo, wygląd); 

17)  Wulgaryzowanie uczuć intymnych swoich i cudzych; 

18)  Obojętność wobec czynionego zła (np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, 

znęcanie się, itp.); 

19)  Sytuacje gorszące i deprawujące związane z seksem; 

20)  Zachowanie narażające na szwank dobre imię Szkoły; 

21)  Niszczenie środowiska przyrodniczego; 

22)  Przynależność i agitacja do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu 

publicznemu; 

    23) Wywieranie demoralizującego wpływu na środowisko szkolne poprzez   

    szerzenie treści pornograficznych, udział w publikacjach prasowych lub   

    programach o niskich wartościach moralnych sprzecznych z Programem   

   Profilaktyczno- Wychowawczym Szkoły; 

    24) Manifestowanie totalitaryzmu lub nietolerancji narodowościowej,    

    religijnej i etnicznej; 

    25) Inne czyny niezgodne z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły, prawami i   

    obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły. 

 

                   §58. 1. Stosowane są następujące kary: 

1) upomnienie słowne doraźne; kara spowodowana jest pojedynczym wykroczeniem; kary 

udzielają: nauczyciel, wychowawca, wicedyrektor, Dyrektor; 
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2) upomnienie słowne w obecności rodziców, Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły; kara 

spowodowana jest nieskutecznością upomnienia doraźnego i ma charakter rozmowy 

wychowawczej; kary udzielają: wychowawca, wicedyrektor, Dyrektor; 

3) nagana pisemna wychowawcy; kara udzielana jest w przypadku nieskuteczności kary 

upomnienia wychowawcy. 

Obowiązuje ona w ciągu semestru i wpływa na najbliższą ocenę  zachowania. O karze 

powiadomiona zostaje klasa, do której uczęszcza ukarany uczeń, oraz jego rodzice; 

4) pisemna nagana Dyrektora Szkoły; kara udzielana jest w przypadku nieskuteczności 

pisemnej nagany wychowawcy. 

Kary udziela Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą, wicedyrektorem i pedagogiem.  

O karze zostają powiadomieni rodzice ucznia. Dyrektor Szkoły, wręczając pismo z naganą 

poucza, że brak poprawy, tzn. ponowne naruszenie postanowień Statutu Szkoły, pociągnie za 

sobą natychmiastowe skierowanie wniosku do Rady Pedagogicznej o skreślenie z listy 

uczniów. Kara nagany wpływa na roczną ocenę zachowania. O karze nagany Dyrektor Szkoły 

powiadamia Radę Pedagogiczną; 

5) Skreślenie z listy uczniów ( dotyczy młodzieży licealnej). 

2.Za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych uczeń może być skreślony z 

listy bez gradacji kar w przypadkach: 

1) zachowania zagrażającego życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób w Szkole i poza nią 

( wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, zawody i obozy sportowe, wyjścia do kina, teatru i 

innych miejsc, udział w wykładach, prelekcjach, spotkaniach, itp…); 

2) dopuszczania się umyślnej dewastacji mienia publicznego narażającej Szkołę na poważne 

straty materialne; 

3) dopuszczenia się wymuszeń, kradzieży, mienia kolegów, pracowników Szkoły bądź mienia 

Szkoły; 

4) fałszowania dokumentów; 

5) obraźliwego, agresywnego zachowania wobec nauczycieli, pracowników, kolegów oraz 

innych osób przebywających na terenie Szkoły lub jej otoczeniu; 

6) stosowanie przemocy, moralnego lub fizycznego znęcania się nad kolegami i innymi 

osobami w Szkole lub poza nią; 

7) publikowanie ośmieszających, obrażających treści w Internecie; 

8) przynależności lub agitowania do związków przestępczych, zagrażających życiu, zdrowiu, 

ograniczeniu wolności jednostki np. niektórych sekt lub subkultur; 
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9) używania, namawiania, rozprowadzania alkoholu, narkotyków w Szkole lub poza nią  na 

imprezach szkolnych, wycieczkach i zajęciach organizowanych przez szkołę; 

10) czynów podlegających Kodeksowi Karnemu i orzeczenia prawomocnego wyroku 

sądowego. 

                3. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary: 

1)  nagany pisemnej wychowawcy do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnej nagany; 

2) pisemnej nagany Dyrektora Szkoły do Dyrektora Szkoły, składając pisemną prośbę o 

ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej nagany Dyrektora 

Szkoły. 

4. W Szkole obowiązują procedury skreślenia z listy uczniów nieobjętych 

obowiązkiem nauki.   

5. W Szkole obowiązują procedury wychowawcze. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

                             ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

             §59.1. O przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 

1) Mają ukończoną klasę szóstą szkoły podstawowej; 

2) Przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej; 

3) Przystąpili do obowiązkowego na testu sprawnościowego; 

4) Posiadają dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

2. Nabór do pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 

jest prowadzony zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkolę i organu 

nadzorującego . 

3. Do Liceum Sportowego oddziałów sportowych może być przyjęty uczeń 

posiadający szczególne uzdolnienia sportowe i bardzo dobry stan zdrowia, 

potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza medycyny zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
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§60.1. Kandydaci do Liceów Liceum są umieszczani na liście rekrutacyjnej w 

kolejności zgodnej z ilością zdobytych punktów rekrutacyjnych. 

2. Punkty rekrutacyjne są przydzielane za: świadectwo ukończenia szkoły 

gimnazjalnej, test kompetencji ucznia, wybitne osiągnięcia. 

3. Do Szkoły przyjmowani są, zgodnie z kolejnością, kandydaci, którzy zdobyli w 

rankingu największą ilość punktów. 

4. Kandydaci niepełnosprawni mają pierwszeństwo w rekrutacji do I – szych  klas w 

przypadku uzyskania przez nich równorzędnych wyników w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

5. Do klas integracyjnych kandydaci niepełnosprawni przyjmowani są w pierwszej 

kolejności. Liczbę uczniów w oddziale integracyjnym regulują odrębne przepisy.   

 

§61.  Szczegółowe zasady naboru do klas pierwszych Liceum Sportowego i 

Gimnazjum Sportowego określają wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do klas 

pierwszych sportowych.  

 

§62. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas 

pierwszych rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

  

ROZDZIAŁ X 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

§63.1.Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) uczniów Zespołu Szkół Nr 4 są 

zgodne  z Rozporządzeniem MEN i S Nr 413 z dnia 19 kwietnia1999 r. (D. U. nr 41 z 

dnia l0 maja 1999 roku) z późniejszymi zmianami. 

2.Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne uczniów; 

2) zachowanie uczniów. 

3. Wprowadzenie WSO WO ma na celu: 

1) Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu postępów uczniów w stosunku  
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do wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności  

kluczowych takich jak: uczenie się, myślenie, poszukiwanie informacji,  

doskonalenie się, współpraca w grupie, komunikowanie się; 

     2) Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i   

     postępach  w tym zakresie; 

3) Wdrażanie uczniów do samooceny i motywowanie do systematycznej pracy; 

4) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w nauce; 

5) Dostarczanie rodzicom i uczniom informacji o kryteriach wymagań z poszczególnych 

przedmiotów szkolnych; 

6)  Informowanie rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i sprawach 

wychowawczych, dotyczących ich dzieci; 

7)Wspieranie i realizację celów i zadań wynikających ze Szkolnego Programu 

Profilaktyczno - Wychowawczego. 

4.Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych lub końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w niniejszym 

regulaminie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i 

umiejętności według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych lub 

końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji 

oceniania i pisemnych prac uczniów; 

7)  ustalenie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego. 

 

                   §64.1. Ustala się, że rok szkolny obejmuje dwa semestry: 
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1) Czas trwania I i II semestru ustala Rada Pedagogiczna na zebraniu Rady Pedagogicznej 

sprawie organizacji roku szkolnego; 

2) Oceny bieżące otrzymane po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej zalicza się 

na semestr następny. 

2. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się dwukrotnie w ciągu 

roku szkolnego: 

      1)na koniec I semestru uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej : 

a) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w Statucie 

Szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

      2)na koniec roku szkolnego – rocznej: 

a) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o 

której mowa w § 65 ust. 1 i § 66 ust. 10. 

      3) na koniec szkoły - klasyfikacji końcowej.  

 3. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ustalają nauczyciele uczący 

poszczególnych przedmiotów, ocenę zachowania - wychowawca klasy po  

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Terminy klasyfikacji ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców( prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ( końcowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( końcowej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. 
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6.  Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani na 

miesiąc dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej do: 

1) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych lub 

końcowych ocenach klasyfikacyjnych uczniów; 

2) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich rocznych lub końcowych 

ocenach klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

               7. Wychowawca ma obowiązek: 

1) w pisemnej formie na ostatnim zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) na 

miesiąc dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

poinformować rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o 

przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania; 

 

2) w formie pisemnej poinformować uczniów przed terminem ostatniego  zebrania z 

rodzicami przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej   o przewidywanych  

rocznych lub końcowych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych i zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych i  zachowania; 

 

8.Sposoby powiadamiania rodziców ( opiekunów prawnych) o przewidywanych 

rocznych lub końcowych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o 

przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) formy kontaktowania się wychowawcy /nauczyciela/dyrekcji z rodzicami: 

wywiadówka, indywidualne spotkania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

notatka w zeszycie kontaktowym/przedmiotowym, wizyta w domu rodzinnym, kontakt 

telefoniczny, mailowy, smsowy, listowy; 
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2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne u nauczycieli 

przedmiotów, na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej; 

3) o przewidywanych dla ucznia rocznych / końcowych ocenach należy poinformować 

ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc dwa tygodnie przed terminem rady 

klasyfikacyjnej. Uczeń jest powiadamiany na lekcji, a rodzice na zebraniu z wychowawcą 

klasy; 

4) rodzic i uczeń potwierdzają wychowawcy podpisem ,że zostali poinformowani o 

przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 

5) jeżeli rodzic nie jest obecny na zebraniu ani na wyznaczonym w innym terminie dla 

niego spotkaniu, informację o przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania przekazuje się pisemnie za pośrednictwem ucznia, a 

potwierdzony czytelnym podpisem dokument wychowawca przechowuje przez 1 rok do 

31.08; 

6) jeżeli niepełnoletni uczeń jest nieobecny w szkole w terminie przekazywania 

informacji o przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, uznaje się, że został  poinformowany przez rodzica, który uczestniczył w 

zebraniu lub otrzymał pisemną informację listem poleconym; 

7) jeżeli uczeń dnia następnego nie dostarczy potwierdzonego podpisem rodzica 

dokumentu, wychowawca wysyła informację  o przewidywanych rocznych lub 

końcowych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej 

lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej zachowania listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru; 

8) jeżeli uczeń pełnoletni nie jest obecny w terminie przekazywania informacji o 

przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej zachowania , 

wychowawca wysyła informację  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; 

9) jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń nie przyjmują pisemnej informacji listem poleconym 

ani nie stawiają się do Szkoły na wezwanie Dyrektora, nauczyciel może wystawić 

proponowaną, przewidywaną ocenę z przedmiotu i zachowania; 

10) wyczerpanie powyższych sposobów powiadamiania o przewidywanych rocznych lub 

końcowych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej 
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lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej uważa się za skuteczne powiadomienie rodziców i 

pełnoletnich uczniów o przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania; 

11) wychowawca za pisemną zgodą rodziców może przesłać na adres mailowy rodzica 

informację o przewidywanych rocznych lub końcowych ocenach z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej lub końcowej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania; 

12) informację o terminie spotkań z rodzicami przekazuje się na pierwszej wywiadówce, 

poprzez uczniów  oraz poprzez komunikaty na stronie internetowej szkoły. Wyczerpanie 

powyższych sposobów  uważa się za skuteczne powiadomienie rodziców o terminie 

zebrań; 

13)rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie uczestniczą w większości zebrań z 

rodzicami, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku, 

w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce ucznia 

oraz przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i  rocznych . 

 

§65. 1.Oceny śródroczne i roczne są zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji 

Narodowej. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne lub końcowe 

ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy 

celujący 6 cel. 

bardzo dobry 5 bdb. 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

1) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny wyrażone w stopniach : celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający; 

2) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena wyrażona  stopniem : niedostateczny; 
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3) Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaku: “+” (podwyższającego 

ocenę) lub znaku „ –‘’ ( obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen: celujący i 

niedostateczny. Przy ocenie semestralnej, rocznej i końcowej nie stosuje się znaków: 

„+” i „- ”; 

4) W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne lub końcowe podawane są w 

pełnym brzmieniu, przy opisie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować 

odpowiednie skróty literowe; 

5) Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie mają wpływu jego zachowanie, wygląd, 

światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne; 

6) Pojedyncze niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę 

klasyfikacyjną śródroczną, roczną lub końcową; 

7) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi i jego rodzicom ( opiekunom prawnym) informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co 

uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 

8)  Kryteria oceniania muszą uwzględniać: 

 a) wymagania programowe,  

 b) poziom klasy,  

 c) poziom szkoły,  

 d) możliwości intelektualne ucznia, 

 e) wkład pracy ucznia. 

 9) Kryteria oceniania muszą spełniać następujące warunki: 

 a) są jawne dla ucznia i jego rodziców (jego prawnych opiekunów),  

 b) są zrozumiałe dla ucznia,  

 c) są jednolite dla wszystkich uczniów, 

 d) są stabilne (nie mogą ulegać zmianom wg uznania nauczyciela) 

10)  Wystawione oceny muszą spełniać następujące warunki:  

 a) są jawne, 

 b) są sprawiedliwe (obiektywne), 

 c) są wystawiane systematycznie. 

 

                2.Ustala się następujące wymagania na poszczególne stopnie szkolne: 
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1) Poziom wymagań koniecznych (K) - wymagania na stopień dopuszczający. Są to 

wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji, 

braki w ich opanowaniu nie przekreślają możliwości dalszej nauki; 

 

2) Poziom wymagań podstawowych (P) - wymagania na stopień dostateczny. Obejmują 

wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania użyteczne w życiu codziennym, 

niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie; 

 

3) Poziom wymagań rozszerzających (R) - wymagania na stopień dobry. Są to wiadomości i 

umiejętności średnio trudne, rozszerzające podstawy przedmiotu, umożliwiające 

rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych; 

 

4) Poziom wymagań dopełniający (D) - wymagania na stopień bardzo dobry. Są to wiadomości  

i umiejętności trudne i bardzo trudne, pozwalające na rozwiązywanie problemów w nowych    

sytuacjach; 

 

5) Poziom wymagań wykraczających (W) - stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada 

wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia proponuje nietypowe 

rozwiązania problemów i zadań, osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu regionalnym, okręgowym i krajowym.

   

 

  

 

     1) pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności; 

2) kartkówka; 

3) zadanie domowe; 

4) referat; 

     5) test; 

6) eksperyment; 

7) praca z materiałami pomocniczymi (źródła naukowe, nowe techniki komunikacyjne); 

8) odpowiedź ustna; 

9) prezentacja, projekt, scenki komunikacyjne; 
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10)  aktywność na lekcji; 

     11) udział i osiągnięcia w zawodach sportowych; 

     12) inne zawarte w PSO.  

 

   5.W zależności od stosowanej metody kontroli wiadomości stopnie mają różne 

wagi.  Dopuszcza się zabarwienie stopni 2, 3,4,5 w postaci „+" i „-”. 

   6.Informacja o pracach pisemnych: 

1) Pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności obejmują materiał z powyżej trzech  

tematów lekcyjnych; 

2) Kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech   

tematów lub pracy domowej . 

      7. Informacje o terminach prac pisemnych: 

    1) Nauczyciel zobowiązany jest na jeden tydzień przed pisemnym sprawdzianem wiedzy    

i umiejętności podać dokładny jego termin i zakres materiału, jakiego dotyczy; 

    2) Kartkówka nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi; 

 3)Nauczyciel winien w dzienniku odnotować informację o zapowiedzianych pracach 

pisemnych. 

                   8.Ilość prac pisemnych w ciągu dnia i tygodnia: 

1) Ilość i rodzaj przewidywanych prac pisemnych  z poszczególnych przedmiotów w 

ciągu roku określają PSO; 

2) W ciągu tygodnia można przeprowadzić w klasie trzy sprawdziany pisemne; 

3)W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna; 

4)Jeżeli uczniowie danej klasy uzgodnią z nauczycielem zmiany terminów prac pisemnych, 

nie obowiązują wówczas ustalenia dotyczące ilości prac w ciągu dnia i tygodnia; 

5)Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o uzyskanych ocenach z prac    

pisemnych, które zostały odnotowane w dzienniku; 

6)Uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę z jednej pracy pisemnej.  

9.Termin oddania prac ustala nauczyciel przedmiotu (nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych). Nauczyciel nie powinien przeprowadzać pracy pisemnej, jeśli nie 

ocenił i  nie oddał poprzedniej (z wyłączeniem kartkówek). 

10.Zasady poprawiania ocen z prac pisemnych określa nauczyciel przedmiotu 

(zgodnie z PSO). 
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11. 1) W przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności w Szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu z tej 

samej partii materiału na zasadach i w terminie określonym przez nauczyciela; 

    2) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

12. W przypadku częstych nieobecności ucznia na zajęciach danego przedmiotu 

nauczyciel może sprawdzić w dowolnej formie jego wiedzę i umiejętności z 

zakresu materiału zrealizowanego podczas nieobecności ucznia.  

 

13. 1) Ilość stopni zdobytych przez ucznia w semestrze zależy od tygodniowej 

liczby godzin przedmiotu ; 

2) Przy 1- 2 godzinach tygodniowo uczeń powinien mieć możliwość zdobycia min. 3-ech 

ocen w ciągu semestru; 

3) Przy 3 i więcej godzinach tygodniowo uczeń powinien mieć możliwość zdobycia 

minimum 5 ocen w ciągu semestru. 

 

14. Oceny śródroczne i roczne lub końcowe nie są średnią arytmetyczną ocen 

bieżących. 

15. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności  uczeń otrzymuje do wglądu podczas danych zajęć 

edukacyjnych, natomiast jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość 

wglądu w prace pisemne swoich dzieci:  

     1) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami; 

     2) podczas zebrań ogólnych; 

     3) podczas konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.  

15a. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę /umiejętności, braki 

w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

15b. Każda praca pisemna powinna być omówiona przez nauczyciela wykazującego 

najczęstsze braki i błędy uczniowskie oraz prezentującego pracę wyróżniającą się.  
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15c. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę bieżącą z 

pisemnej lub ustnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności  powinien ją 

uzasadnić: 

1)wyszczególnić i docenić dobre elementy pracy ucznia; 

2) omówić, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

3) przekazać uczniowi wskazówki, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

4) wskazać uczniowi sposób , w jaki powinien pracować dalej. 

15d. W przypadku niemożności spotkania się z nauczycielem rodzic ( prawny 

opiekun) może wystąpić z prośbą o pisemne uzasadnienie oceny bieżącej uzyskanej 

przez ucznia. 

16. Informacje dotyczące przebiegu i wyników nauczania konkretnego ucznia są 

poufne.  

17.Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne 

przepisy. W przypadkach nieuregulowanych odrębnymi przepisami okres 

przechowywania dokumentacji nie może być krótszy niż do końca danego roku 

szkolnego.  

1) nauczyciel zobowiązany jest do zniszczenia dokumentacji związanej z ocenianiem 

najpóźniej po zakończeniu przez ucznia całego cyklu edukacyjnego. 

18.Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych 

dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, w szczególności zobowiązany jest do 

wystawiania ocen klasyfikacyjnych. Oceny cząstkowe może wystawiać również 

nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela. 

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

technicznych i zajęć artystycznych i muzyki decydujące znaczenie ma wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze również pod uwagę 

systematyczność udziału w zajęciach i aktywność w działaniach podejmowanych przez Szkołę 

na rzecz kultury fizycznej. 
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20. Śródroczne i roczne lub końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły. 

1) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii  i zajęcia etyki, do średniej rocznych i 

końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę  ustaloną jako średnia ocen z 

odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w 

górę .   zarówno z religii jak i z etyki. 

21.W klasach integracyjnych śródroczną i roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną 

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie 

kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.  

22.1) Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 

słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 

obcego; 

2) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

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

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

23.1) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

2) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia  tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii; 

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

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

24.Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej 

ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności na tych zajęciach po spełnieniu 

warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, zajęcia komputerowe, informatyka lub technologia 

informacyjna, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze 

lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczają, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych 

zajęciach. 

25.Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej 

ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie 

zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

26. 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. 

1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 26, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

27. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim w Gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych w Gimnazjum i Liceum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
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oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

§66.1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

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

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3.Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia. 

4.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

ucznia jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 5 

5.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od  zakończenia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

                    8. Ustalenia oceny zachowania uczniów dokonuje się dwa razy w roku szkolnym: 

1) przed zakończeniem I semestru (ocena śródroczna); 

2) przed zakończeniem roku szkolnego (ocena roczna, końcowa). 

                    9.Oceny zachowania uczniów ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 
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2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne; 

10.Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny zachowania ucznia za punkt 

wyjścia przyjmuje zachowanie poprawne  dobre. 

11. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny i obowiązek poza 

szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 

wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie , na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

§67 Zasadniczy wpływ na ocenę zachowania mają oceny cząstkowe z  

następujących zakresów (kryteriów): stosunek ucznia do obowiązków  

szkolnych, jego kultura osobista, frekwencja, zaangażowanie w życie klasy,  

Szkoły, środowiska, ocena klasy i samoocena ucznia. Ocena zachowania jest 

konsultowana z nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

                     1. W zakresie kultury osobistej decydują głównie:  

1) Uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło; 

2) Sposób bycia nienaruszający godności innych; 

3) Stosunek do nauczycieli, innych pracowników Szkoły,  koleżanek i kolegów; 

4) Dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej; 

5) Dbałość o higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz bezpieczeństwo i zdrowie własne i 

innych osób; 

6) Poszanowanie mienia szkolnego; 

7) Przestrzeganie zasad niekorzystania z telefonów komórkowych i innych  urządzeń 

multimedialnych w czasie zajęć; 

8) Godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią; 

9) Uwagi i spostrzeżenia innych nauczycieli; udokumentowane uwagi pozytywne i 

negatywne o zachowaniu. 
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                      2. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych decydują przede wszystkim: 

1)Sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu 

napotykanych trudności; 

2) Systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji; 

3) Wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę; 

        4) Wykonywanie poleceń nauczycieli oraz innych pracowników  Szkoły; 

        5) Przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń w tym   

           przestrzeganie regulaminów pracowni przedmiotowych, sali sportowej,   

           basenu, siłowni, regulaminu klas mundurowych; 

6) Postępowanie zgodne  z dobrem społeczności szkolnej. 

                        3. W zakresie frekwencji decydują przede wszystkim: 

1)Regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne – nieusprawiedliwione nieobecności w 

szkole wpływają negatywnie na ocenę  zachowania. W przypadku proponowania oceny 

wzorowej nieusprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne; 

2) Usprawiedliwianie nieobecności w terminie 7 dni roboczych od dnia   ustania   

przyczyny nieobecności; 

3) Nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnienia wpływają na obniżenie oceny. 

                       4. W zakresie zaangażowania w życie klasy, Szkoły, środowiska decyduje: 

1) Wykazanie inicjatywy w pracy; 

2) Sumienność w wypełnianiu powierzonych funkcji i zadań; 

                               3) Aktywna współpraca z wychowawcą i innymi nauczycielami; 

                              4) Aktywny i sumienny udział ucznia Gimnazjum w realizacji projektów edukacyjnych; 

5) Dbałość o honor i tradycje Szkoły. 

 

§68 Ocenę zachowania ustala się na podstawie ocen cząstkowych z 

poszczególnych zakresów (kryteriów): 

 

1.W zakresie STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH uczeń 

otrzymuje ocenę: 

 

1) wzorową- jeżeli: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, 

b) jest pilny w nauce, maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości w tym 

zakresie, 
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c) służy pomocą koleżeńską innym uczniom, 

d)  sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez 

wychowawcę klasy i nauczycieli (uczeń klasy mundurowej reprezentuje szkołę 

podczas imprez środowiskowych), 

e) zawsze nosi mundur w wyznaczonych dniach mundurowych i 

okolicznościowych ( możliwy brak usprawiedliwiony decyzją wychowawcy). 

2) bardzo dobrą- jeżeli: 

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne (uczeń klasy 

mundurowej reprezentuje szkołę podczas imprez środowiskowych), 

 

b) jest systematyczny w nauce i uzyskuje wyniki odpowiednie do swoich 

możliwości, 

 

c) sporadycznie brak munduru w wyznaczonych dniach mundurowych i 

okolicznościowych ( najwyżej 3 razy w semestrze). 

3) dobrą- jeżeli: 

a) dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne zgodnie ze Statutem 

Szkoły i regulaminami szkolnymi, 

b) jest systematyczny w nauce i uzyskuje wyniki odpowiednie do swoich 

możliwości, 

c) wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę 

klasy i nauczycieli (uczeń klasy mundurowej reprezentuje szkołę podczas 

imprez środowiskowych), 

d) rzadko nie nosi munduru w wyznaczonych dniach mundurowych i 

okolicznościowych ( najwyżej 5 razy w semestrze). 

4) poprawną- jeżeli: 

a) ma poprawny stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości i uwarunkowań, 

c) nie nosi munduru w wyznaczonych dniach mundurowych i 

okolicznościowych ( najwyżej 10 razy w semestrze). 

5) nieodpowiednią- jeżeli: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych ( uczeń klasy mundurowej 

nie reprezentuje szkoły w imprezach środowiskowych). 
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b) często nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości i 

uwarunkowań, 

c) często nie nosi munduru w wyznaczonych dniach mundurowych i 

okolicznościowych ( najwyżej 20 razy w semestrze) 

6) naganną- jeżeli: 

a) lekceważy obowiązki szkolne ( uczeń klasy mundurowej nie 

reprezentuje szkoły w imprezach środowiskowych), 

b) nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości i 

uwarunkowań, 

c) nie stosuje się do obowiązku noszenia munduru w wyznaczonych dniach 

mundurowych i okolicznościowych ( powyżej 20 razy). 

 

2. W zakresie KULTURA OS0BISTA uczeń otrzymuje ocenę: 

 

1) wzorową- jeżeli: 

a) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i 

środowisku, 

b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich 

pracowników Szkoły, uczniów, a także w swoim środowisku, 

c) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i kolegów, 

d) dba o czystość polskiego języka, nie używa wulgarnych słów i gestów, 

e) nie ulega nałogom, 

f) nie ma uwag o negatywnym zachowaniu, 

g) jest tolerancyjny wobec poglądów i postaw innych, 

h) dba o honor i tradycje Szkoły, 

i) zauważa potrzeby osób niepełnosprawnych, 

j) szanuje mundur. 

2) bardzo dobrą- jeżeli: 

a) wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników Szkoły, uczniów i 

prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach, 

b) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i kolegów, 

c) dba o czystość polskiego języka, nie używa wulgarnych słów i gestów, 

d) nie ulega nałogom, 
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e) nie ma uwag o negatywnym zachowaniu, 

f) jest tolerancyjny wobec poglądów i postaw innych, 

g) dba o honor i tradycje Szkoły, 

h) zauważa potrzeby osób niepełnosprawnych, 

i) szanuje mundur. 

 

3) dobrą- jeżeli: 

a) wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników Szkoły, uczniów i 

prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach, ale zdarzają się sporadycznie 

drobne uchybienia, 

b) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i kolegów, 

c) dba o czystość polskiego języka, nie używa wulgarnych słów i gestów, 

d) nie ulega nałogom. 

4) poprawną- jeżeli: 

a) cechuje go kultura osobista wobec pracowników Szkoły, uczniów, 

b) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 

c) nie przestrzega zasad higieny osobistej, 

d) występują uchybienia w zakresie kultury słowa i zachowań na zajęciach 

szkolnych i pozaszkolnych, na przerwach międzylekcyjnych w stosunku do 

osób dorosłych i kolegów. 

5) nieodpowiednią- jeżeli: 

a) ma lekceważący stosunek do pracowników Szkoły i kolegów, 

b) nie szanuje mienia szkolnego, społecznego i kolegów, 

c) ulega nałogom, 

d) incydentalnie powoduje konflikty, kłótnie, 

e) używa wulgarnych słów i gestów, 

f) narusza normy współżycia społecznego w Szkole i poza Szkołą. 

6) naganną- jeżeli: 

a) lekceważy pracowników Szkoły i kolegów, 

b) niszczy mienie szkolne, społeczne i kolegów, 

c) ulega nałogom, 

d) powoduje konflikty, kłótnie, wdaje się w bójki, 
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e) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż lub 

zastraszenie, 

f) używa wulgarnych słów i gestów, 

g) jawnie łamie zapisy Statutu Szkoły, 

h) demoralizująco wpływa na kolegów. 

 

3.W zakresie FREKWENCJA uczeń otrzymuje ocenę: 

 

1) wzorową- jeżeli: 

a) systematycznie uczęszcza do Szkoły a nieobecności usprawiedliwia w 

terminie ustalonym w regulaminie Szkoły (brak godzin 

nieusprawiedliwionych), 

b) nie spóźnia się na zajęcia (brak spóźnień lub spóźnienia 

usprawiedliwione). 

2) bardzo dobrą- jeżeli: 

a) systematycznie uczęszcza do Szkoły a nieobecności usprawiedliwia w 

terminie ustalonym w regulaminie Szkoły (ma najwyżej 3 5 godzin 

nieusprawiedliwionych), 

b) sporadycznie spóźnia się na zajęcia szkolne (najwyżej 3 spóźnienia lub 

spóźnienia usprawiedliwione). 

3) dobrą- jeżeli: 

a) systematycznie uczęszcza do Szkoły a nieobecności usprawiedliwia w 

terminie ustalonym w regulaminie Szkoły (ma najwyżej 10 godzin 

nieusprawiedliwionych), 

b) rzadko spóźnia się na zajęcia szkolne (najwyżej 5 spóźnień). 

4) poprawną- jeżeli: 

a) uczęszcza do Szkoły, stara się usprawiedliwiać w terminie ustalonym w 

regulaminie Szkoły (ma najwyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych), 

b) spóźnia się na zajęcia szkolne (najwyżej 10 spóźnień). 

 

5) nieodpowiednią- jeżeli: 
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a) opuszcza zajęcia szkolne, nie stara się usprawiedliwiać w terminie 

ustalonym w regulaminie Szkoły (ma najwyżej 30 godzin 

nieusprawiedliwionych), 

b) spóźnia się na zajęcia szkolne (najwyżej 15 spóźnień). 

6) naganną- jeżeli: 

a) opuszcza zajęcia szkolne, nie usprawiedliwia się w terminie ustalonym 

w regulaminie Szkoły (ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych), 

b) spóźnia się na zajęcia szkolne (więcej niż 15 spóźnień). 

 

4.W zakresie ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I 

ŚRODOWISKA uczeń otrzymuje ocenę: 

1)  wzorową- jeżeli: 

a) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz Szkoły, klasy, środowiska, 

b) aktywnie pracuje w Samorządzie Szkolnym, klasowym, szkolnym 

wolontariacie, 

c) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich 

etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w 

realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 

umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

2) bardzo dobrą- jeżeli: 

a) chętnie uczestniczy w pracach na rzecz Szkoły i  środowiska, 

b) sumiennie wypełnia powierzone mu funkcje i zadania, 

c) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a 

jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i 

nacechowana życzliwością. 

d) uczestniczył w działaniach szkolnego wolontariatu. 

3)dobrą- jeżeli: 

a) chętnie uczestniczy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska, 

b) stara się solidnie pełnić powierzone mu funkcje i wywiązywać się z 

zadań, 

c) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania. 

4)poprawną- jeżeli: 
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a) nie wykazuje zaangażowania społecznego i chęci współpracy z 

wychowawcą klasy i innymi nauczycielami, 

b) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego 

działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 

opiekuna projektu. 

5)nieodpowiednią- jeżeli: 

a) nie wykazuje zaangażowania społecznego i chęci współpracy z 

wychowawcą klasy i innymi nauczycielami, 

b) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność 

realizacji zadań przez innych członków.  

6)naganną-jeżeli: 

a) nie wykazuje żadnego zaangażowania społecznego i chęci współpracy z 

wychowawcą klasy i innymi nauczycielami, 

b) nie bierze udziału w życiu klasy, Szkoły, 

c) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu 

gimnazjalnego. 

 

                           5. Oceny cząstkowe w poszczególnych zakresach przelicza się na punkty w 

następujący sposób: 

1)  wzorowa        8 punktów      5 

2) bardzo dobra       6 punktów      4 

3) dobra        4 punkty         3 

4) poprawna                      2 punkty         2 

5) nieodpowiednia            0 punktów      1 

6) naganna                    -2 punkty         0 

 

 

 

                            6.Ocenę śródroczną, roczną lub końcową ustala się według schematu: 

Ocena Liczba punktów Warunki 
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Wzorowa 34-40 Oceny cząstkowe w 

poszczególnych zakresach 

wyższe od poprawnych 

Bardzo dobra 26-33 Oceny cząstkowe w 

poszczególnych zakresach 

wyższe od poprawnych 

Dobra 18-25 Oceny cząstkowe w 

poszczególnych zakresach co 

najmniej poprawne 

Poprawna 10-17 Co najwyżej jedna ocena 

cząstkowa nieodpowiednia 

Nieodpowiednia 4-9 Co najwyżej jedna ocena 

cząstkowa naganna 

Naganna Poniżej 4  

   

 

Ocena Liczba punktów Warunki 

wzorowa 23 - 25 ------------------------------ 

bardzo dobra 18 - 22 oceny cząstkowe w poszczególnych zakresach 

wyższe od poprawnych 

dobra 13 - 17 co najwyżej jedna ocena nieodpowiednia 

poprawna 8 - 12 co najwyżej jedna ocena cząstkowa naganna 

nieodpowiednia 4 - 7 co najwyżej dwie oceny cząstkowe naganne 

naganna 0 - 3 ------------------------------- 

 

§69.1 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się u  nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie proponowanej oceny z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 

informacji o przewidywanych dla niego  rocznych/ końcowych  ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych,  

2) Wolę taką powinien wyrazić uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie prawni w rozmowie 

z nauczycielem, 

3)  O podwyższenie oceny może ubiegać się uczeń ,jeśli spełnia następujące warunki:  
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a)  brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,  

b)  przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności,  

c)ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w 

danym semestrze uzyskał oceny pozytywne,  

d) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub 

turniejach przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy 

wnioskowania tylko o ocenę najwyższą).  

e) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej 

niż przewidywana przez nauczyciela.  

4)  O podwyższenie oceny może ubiegać się uczeń , który nie spełnia warunków 

wymienionych w punkcie 3, ale nauczyciel uznaje , że może on ubiegać się o podwyższenie 

proponowanej oceny, 

5) Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem terminy i formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności, 

 6)  W przypadku nieprzystąpienia ucznia do zaplanowanych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do 

ubiegania się o podwyższenie oceny, 

7) Sposoby i terminy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel przedmiotu, 

8) Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń, 

9)  Prace sprawdzające przeprowadza nauczyciel przedmiotu, 

10)Na podstawie ocenionych prac nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń spełnił wymagania 

niezbędne do uzyskania wyższej niż przewidywana ocena lub pozostawia wcześniej ustaloną 

ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 

 

2. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny zachowania niż proponowana  

przez wychowawcę: 

1) Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę 

rocznej/końcowej oceny zachowania.; 

2) Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny składa na ręce Dyrektora Szkoły pisemny wniosek o 

ponowne rozpatrzenie oceny zachowania; 

3) Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 2 dni po przedstawieniu przez wychowawcę 

propozycji oceny zachowania; 
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 4) Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 

5)Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; 

6) Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy 

wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie; 

7) Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna 

prawnego danego ucznia; 

8) Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę 

opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia; 

9) Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która zawiera: 

termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną,  

uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania,  

podpisy osób biorących udział w rozmowie; 

10) Notatka zostaje dołączona do teczki wychowawcy. 

 

§70.1.Podstawowymi dokumentami gromadzenia informacji o postępach uczniów 

są dziennik lekcyjny i arkusze ocen. Ponadto nauczyciele mogą stosować karty 

obserwacji ucznia i inne dokumenty określone przez PSO. 

2. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji takiej jak  

sprawdziany określają PSO. 

 

§71. 1. Terminy spotkań z rodzicami w każdym roku szkolnym określa Dyrektor 

w szkolnym planie dydaktyczno-wychowawczym. 

2. Informacje o postępach, trudnościach w nauce, specjalnych uzdolnieniach oraz 

zachowaniu ucznia przekazuje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu na 

zebraniach z rodzicami oraz w trakcie indywidualnych rozmów. 

3. Nauczyciele na początku roku szkolnego (do pierwszego zebrania) 

zobowiązani są poinformować uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania. Informacja 

powinna też dotyczyć sposobów sprawdzania osiągnięć szkolnych, uczniów oraz 

zasadach wystawiania klasyfikacyjnych ocen semestralnych i rocznych na 

podstawie ocen cząstkowych. 
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4. Procedura dotycząca informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów: 

 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny 

Zlecenie opracowania 

PSO 

Przygotowanie 

materiałów 

(opracowania) 

Na zakończenie 

dydaktycznego 

roku szkolnego 

Dyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

Opracowanie PSO Nauczyciele 

opracowują w 

zespołach 

przedmiotowych w 

wersji elektronicznej i 

papierowej 

Do 05.09 

każdego roku 

wicedyrektor, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

Przekazanie PSO 

Dyrektorowi Szkoły 

Za pośrednictwem 

sekretariatu w wersji 

elektronicznej i 

papierowej 

Do 06.09 

każdego roku 

Przewodniczący 

zespołów 

nauczycielskich lub 

nauczyciel 

przedmiotowiec 

Stworzenie Szkolnego 

Zestawu 

Przedmiotowych 

Systemów Oceniania 

Utworzenie SZZPSO 

zawierającego 

Przedmiotowe Systemy 

Oceniania 

Do 06.09 

każdego roku 

wicedyrektor 

Zapoznanie rodziców ze 

SzZPSO 

1. Nauczyciele 

wychowawcy na 

pierwszym spotkaniu 

wywiadowczym 

zapoznają rodziców z 

PSO 

3. Wyłożenie w 

bibliotece szkolnej 

SzZPSO do ogólnego 

Pierwsze 

spotkanie 

wywiadowcze 

we wrześniu 

 

 

 

Do użytku przez 

cały rok szkolny 

wychowawca klasy 

 

 

 

 

 

bibliotekarz 
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użytku 

Zapoznanie 

indywidualne 

Nauczyciel ma 

obowiązek w 

przypadkach 

indywidualnych 

szczegółowego 

wyjaśnienia 

Na zebraniach 

wywiadowczych 

i w godzinach 

do dyspozycji 

nauczyciel 

przedmiotowiec 

Informacja internetowa Umieszczenie SzZPSO 

na internetowej stronie 

szkoły 

Do 15.09 

każdego roku 

informatyk szkolny/ 

administrator strony 

internetowej 

5.Sposób informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych ustala 

nauczyciel zgodnie z PSO . 

§72.1. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym 

roku szkolnym i jest wystawiona na podstawie ocen za oba semestry według 

zasad przyjętych przez nauczyciela. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w I semestrze — 

klasyfikacji rocznej można dokonać wyłącznie po zaliczeniu przez ucznia 

materiału nauczania I semestru. 

1) Warunki tryb zaliczenia materiału nauczania ustala nauczyciel przedmiotu; 

2) Jeżeli uczeń nie podejmie próby zaliczenia materiału z 1 semestru, nie zostaje 

sklasyfikowany na koniec roku szkolnego z tego przedmiotu. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i  

jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. 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. 

5. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności oraz 

realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok 
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nauki lub spełniający obowiązek nauki poza szkołą może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na zasadach określonych w regulaminie zdawania tego egzaminu.  

6. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeśli został 

sklasyfikowany a jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie lub za zgodą 

Rady pedagogicznej, jeśli w wyniku klasyfikacji uzyskał nie więcej niż jedną 

ocenę niedostateczną. 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych jest ostateczną z zastrzeżeniem  ust. 9 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie 

z regulaminem zdawania tego egzaminu.  

 10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  z 

jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć zgodnie z regulaminem egzaminu  poprawkowego.  

 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

 12. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, może, po 

złożeniu stosownej pisemnej deklaracji, ją powtórzyć. Uczeń może powtórzyć 

klasę tylko raz w ciągu całego cyklu kształcenia w Szkole. 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły gimnazjalnej lub 

ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna 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 obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej . 
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§ 73.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie 

do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych  od zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  

2. Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni 

roboczych od daty wpłynięcia zażalenia. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (zasady i tryb zmiany oceny 

określa regulamin  sprawdzianu); 

  

2) w przypadku rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną lub 

końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

4. W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. 

Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem 

przekazuje się wnioskodawcy. 

5. Uczeń lub rodzice( opiekunowie prawni) mają dostęp do dokumentacji 

dotyczącej oceniania, w tym dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego po złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły. 

1) dokumentacja jest udostępniana do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez 

Dyrektora Szkoły; 

2) dokumentacji nie wolno kserować, fotografować i wynosić poza obręb Szkoły. 

     3) Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni  

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych w§ 65 ust.15: 

§74. 1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektów edukacyjnych. 
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2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym 

na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych 

metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

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

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy nad projektem edukacyjnym. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w WARUNKACH REALIZACJI 

GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO.  

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia Gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektów 

edukacyjnych. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia 

Gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§75.Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz 

na zebraniach z rodzicami (rodzicom lub prawnym opiekunom) przedstawiają 

postanowienia niniejszego Statutu. Pełny tekst regulaminu jest dostępny w 

bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Szkoły. Nikt zatem nie może 

powoływać się na nieznajomość zasad Statutu. 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§76. 1. Tablica i pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę Szkoły. 

2.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę 

wchodzącą w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę Szkoły.  

3. Za wydanie duplikatu świadectwa promocyjnego, ukończenia Liceum i 

Gimnazjum, legitymacji uczniowskiej oraz legalizację dokumentu 

przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 

równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w opłacie skarbowej, 

obowiązującej w dniu wydania dokumentu. Opłata ta wnoszona jest na konto 

wskazane przez Dyrektora Szkoły. 

 

§77. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 

3. Zasady pozyskiwania środków finansowych na rzecz funkcjonowania Szkoły 

regulują odrębne przepisy. 

 

§78. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji Statutu. 

1.Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie nowelizacji do Statutu na 

wniosek: 

1) organów Szkoły; 
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2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

zmiany przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian do Statutu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania. 

3. O zmianach w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organa Szkoły, 

organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4.Szkoła publikuje tekst ujednolicony Statutu najpóźniej po trzech   

   nowelizacjach. 

§79. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

przepisy ustawy o systemie oświaty wraz z wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi. 

§80. W razie wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Statutu głos 

decydujący ma Dyrektor Szkoły. 

§81. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

SPIS WEWNĄTRZSZKOLNYCH REGULAMINÓW: 

 

1. PROGRAM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO. 

2. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 

 W WAŁBRZYCHU. 

3. REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 

 W WAŁBRZYCHU. 

4. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  

NR 4 W WAŁBRZYCHU. 

5. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 

6. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PUBLICZNEGO 

GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 W WAŁBRZYCHU. 
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7. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM SPORTOWEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU. 

8. REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. 

9. REGULAMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO.  

10. REGULAMIN SPRAWDZIANU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA. 

11. REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH . 

12. TRYB SKREŚLANIA Z LISTY UCZNIÓW LICEUM.  

13. WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO. 

14. CEREMONIAŁ SZKOLNY. 

15. REGULAMIN ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO SPOWODOWANEGO CHOROBĄ LUB KONTUZJĄ. 

16. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRECZNIKÓW LUB 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH. 

17. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 

18. PROGRAM PROFILAKTYCZNY- WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ 

NR 4 W WAŁBRZYCHU. 

19. PROCEDURY WYCHOWAWCZE.  


