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Rozdział I
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Towarzystwa Oświatowego w Tychach – zwane
dalej Szkołą – jako placówka oświatowo-wychowawcza prowadzona i nadzorowana jest w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001
r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.
624 z późniejszymi zmianami oraz Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

2.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, gdyż:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w art.7
ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o systemie oświaty;
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny
wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły
publicznej danego typu;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu
i egzaminów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone
dla nauczycieli szkół publicznych.

3.

Organem prowadzącym szkołę w rozumieniu art. 5 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty jest Społeczne
Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach (STO SKT nr 30) wpisane
do rejestru stowarzyszeń na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu
14.03.2005r., KRS 0000076897.

4.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach zgodnie z przepisami
ustawy o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

5.

Siedzibą Szkoły jest miasto Tychy.

6.

Cykl kształcenia w Szkole trwa 3 lata. Rok szkolny obejmuje okres od 1 września danego roku
kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

7.

Gimnazjum wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Tychach, tworzy dla celów administracyjno-finansowych Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, który posługuje się odrębną pieczątką.

8.

Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego
podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne, a także powtarzać kwestii w nim rozstrzygniętych.
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2. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§2
1.

Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

2.

Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego
i fizycznego w warunkach poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3.

Szkoła w granicach swych możliwości zapewnia uczniom opiekę zdrowotną i pedagogiczną oraz
warunki twórczego rozwoju młodego człowieka – zgodnie z Deklaracją Programową społecznego
Towarzystwa Oświatowego.

4.

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

5.

Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny i korzysta z jej wsparcia w procesie dydaktycznowychowawczym.

6.

Nauka w Gimnazjum kończy się obowiązkowym egzaminem gimnazjalnym, dającym możliwość
dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. Przeprowadzanie egzaminu regulują odrębne
przepisy.

7.

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i zatwierdzonymi przez
Dyrektora programami nauczania wpisanymi do szkolnego zestawu programów nauczania oraz
stosownie dobranymi metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa –
w tym podstawy programowej kształcenia ogólnego, przy zachowaniu zasad określonych
w §2 niniejszego statutu.

8.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
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; (np. interblok
i wiedza o kulturze polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej)
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
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3. SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
§3
Nauczyciele, uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie uczestniczą w życiu Szkoły tworzą społeczność
szkolną.
§4
Rodzice lub opiekunowie uczniów uczestniczą w życiu Szkoły przedstawiając wnioski i uwagi
na zebraniach rodziców oraz poprzez udział przedstawicieli w Radzie Rodziców, Zarządzie Samodzielnego
Koła Terenowego nr 30 oraz władzach Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
§5
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zatrudnieni są zgonie z przepisami Kodeksu Pracy, Karty
Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91 b ust. 2 Karty), Statutu, Regulaminu Wynagradzania
i regulaminów obowiązujących w Szkole oraz uchwałami organu prowadzącego.
2. Dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć lub wykonywanie innych prac na podstawie umowy
zlecenia i umowy o dzieło z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Statucie.

4. FINANSOWANIE SZKOŁY
§6
1.

Działalność Szkoły finansowana jest z :
a) opłat rodziców lub opiekunów realizowanych w formie czesnego i wpisowego w wysokości
i na zasadach określonych odrębną umową cywilnoprawną,
b) dotacji przysługującej na każdego ucznia z budżetu gminy,
c) środków przekazywanych przez władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
d) środków przekazywanych przez organ prowadzący
e) innych dochodów

2. Dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole ustala się jednorazowe wpisowe w wysokości 600 zł
(sł.: sześćset złotych). Kwota ta powinna zostać wpłacona w dwóch równych ratach:
- pierwsza rata do 3 dni od zgłoszenia dziecka do szkoły (złożenie formularza zgłoszeniowego).
W przypadku rezygnacji rodzica ze szkoły kwota ta nie podlega zwrotowi. Kwota ta jest zwracana
jedynie w przypadku odrzucenia kandydatury dziecka przez szkołę po spotkaniu kwalifikacyjnym
(przed podpisaniem umowy),
- druga rata w dniu podpisania umowy.
3. Rezygnacja z nauki (rozwiązanie umowy) tak przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i w trakcie
roku szkolnego nie daje Opiekunom prawa do domagania się zwrotu dokonanej wpłaty wpisowego.
4. Wysokość czesnego określana jest, przez Organ Prowadzący szkołę i w przypadku zmiany
podawana do wiadomości rodzicom uczniów z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
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5. Czesne zostaje rozłożone na 12 comiesięcznych rat, każda płatna do dnia 5 każdego miesiąca z góry
na konto określone w umowie o nauczanie od miesiąca września poczynając; czesne może również
zostać wpłacone jednorazowo.
6. Czesne za każdy następny rok nauki może zostać zwaloryzowane o wskaźnik inflacji publikowany
na początku każdego roku kalendarzowego przez Prezesa GUS.
7. Poza sytuacją opisaną w pkt. 6 koszt czesnego może ulec zmianie w zależności od bieżących
kosztów utrzymania Szkoły, przy czym nie może to nastąpić częściej niż raz na 6 miesięcy.
Opiekunowie zostaną poinformowani przez Dyrekcję oraz Zarząd SKT nr 30 STO o przyczynach
zmiany wysokości czesnego.
8. Z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół przez Opiekunów więcej niż jednego ucznia kwota czesnego
za drugiego ucznia za rok szkolny wynosi 75% czesnego właściwego dla szkoły do której uczęszcza
drugi uczeń, a za każdego kolejnego Ucznia –10% czesnego właściwego dla szkoły do której
uczęszcza kolejny uczeń.
9. Rodzice lub opiekunowie uczniów zobowiązani są do uiszczania opłat, o których mowa w ust.1 pkt.
a) w wysokości i terminach wskazanych w umowie o naukę. Za nieterminowe realizowanie opłat
naliczane są ustawowe odsetki.
10. W przypadku niemożności terminowego uiszczenia czesnego lub wpisowego rodzice (prawni
opiekunowie) zobowiązani są do zabrania ucznia ze Szkoły w terminie 1 miesiąca od zaprzestania
wnoszenia opłat z zastrzeżeniem ust. 11.
11. W uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może podjąć
decyzję o rozłożeniu zaległych opłat lub bieżących wpłat czesnego na raty w ściśle określonych
terminach, zamykających się w danym roku budżetowym.

Rozdział II
ORGANY SZKOŁY
§7
Organami szkoły są:
1.
2.
3.
4.

Dyrektor
Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
§8

1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zapadają w drodze
uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych
organów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się
głosowanie tajne.
2. Posiedzenia organów Szkoły są protokołowane.
3. Uchwały organów Szkoły są do wglądu dla członków społeczności szkolnej w terminie 10 dni od daty
podjęcia.
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4. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być
zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący.
5. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych statutem, o ile Statut nie stanowi inaczej, powinny być
przedstawiane w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
6. Nie uwzględnienie opinii organu Szkoły przez organ prowadzący, Dyrektora lub Radę Pedagogiczną
wymaga wyjaśnienia na piśmie, jeśli organ zainteresowany zwróci się z żądaniem pisemnego
wyjaśnienia.
7. Zaistniałe spory i konflikty pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga się poprzez dialog przedstawicieli
stron konfliktu, zawsze z udziałem Dyrektora Szkoły. Od podjętych decyzji przysługuje stronom
odwołanie do organu prowadzącego.

1. DYREKTOR SZKOŁY
§9
1.

Dyrektora Gimnazjum powołuje i odwołuje Zarząd Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Samodzielnego Koła Terenowego Nr 30, zwany dalej Zarządem z zastrzeżeniem § 14 pkt. 3.

2.

W zakresie dyscypliny pracy Dyrektora jednostką nadrzędną jest Zarząd Koła.

3.

Czas pracy Dyrektora jest nienormowany.

4.

Misją Dyrektora szkoły jest zapewnienie jakości pracy szkoły, aby uczeń miał możliwość rozwoju
wszystkich sfer swojej osobowości: rozwijać się fizycznie, uczyć się kierowania emocjami, nabywać
sprawności intelektualne, rozwijać moralnie.
§ 10

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a ponadto:
1.

Opracowuje i przedstawia Zarządowi STO SKT nr 30 do zatwierdzenia:
a) arkusz organizacyjny Szkoły oraz zakresy obowiązków pracowników na dany rok szkolny,
b) preliminarz budżetowy Szkoły na dany rok szkolny,
c) coroczne sprawozdania z działalności Szkoły,
d) program rozwoju Szkoły.

2.

Nadzoruje właściwą realizację programu dydaktyczno-wychowawczego.

3.

Wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

4.

Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

5.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, uwzględniając zasady ochrony zdrowia
i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.

6.

Zapewnia warunki do działalności Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

7.

Dysponuje środkami finansowymi Szkoły - wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych
zaciągniętych samodzielnie przez Dyrektora może być ograniczony uchwałą Zarządu Koła.

8.

Organizuje przyjmowanie uczniów.

9.

Podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły w przypadkach nie przestrzegania
obowiązków, o których mowa w § 46 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
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10. Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji administracyjnej, finansowej oraz właściwe zabezpieczenie mienia
Szkoły.
11. Podejmuje decyzje o przyznaniu nagród, o ukaraniu pracowników i nauczycieli.
12. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
13. Zapewnia jakość pracy szkoły poprzez:
a) planowanie pracy Szkoły i zapewnienie jej rozwoju,
b) organizowanie pracy szkoły promujące rozwój uczniów i nauczycieli,
c) monitorowanie działań szkoły
d) ewaluowanie pracy szkoły.
12. Przeprowadza badania poziomu zadowolenia uczniów i rodziców z oferty szkoły i pracy nauczycieli.
13. Bierze udział w posiedzeniach organów Szkoły.
14. Przestrzega procedur postępowania w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku
szkolnego, podejrzewania ucznia o bycie pod wpływem alkoholu i narkotyków, posiadania lub
rozprowadzania narkotyków.
§ 11
1.

Dyrektor Szkoły powinien być powiadamiany i ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu STO
SKT nr 30.

2.

Dyrektor Szkoły winien być powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach
rodziców zwoływanych przez wychowawców klas, organy szkoły lub władze Towarzystwa.

2. RADA RODZICÓW
§ 12
1.

W szkole może działać Rada Rodziców.

2.

Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym, którego przedstawiciele powoływani są w
drodze wyborów na zebraniu rodziców danej klasy.

3.

Zasady wyborów przedstawicieli do Rady Rodziców oraz tryb pracy Rady określa jej regulamin.

4.

Zarząd STO Samodzielnego Koła Terenowego nr 30 zobowiązany jest do opracowania pierwszego
regulaminu Rady Rodziców oraz zwołania zebrania rodziców w celu podjęcia decyzji o powołaniu
Rady.
§ 13

Do udziału w zebraniach Rady Rodziców mogą być zapraszani z głosem doradczym przedstawiciele
organów Szkoły, władz Towarzystwa oraz inni goście.
§ 14
1.

Rada ma prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły
i przedstawiania ich właściwym adresatom.

2.

Dyrektor zobowiązany jest do zasięgania opinii Rady w sprawach:
a) Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły
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b) Ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych
c) Oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela
kontraktowego i nauczyciela mianowanego
3.

Zarząd STO SKT nr 30 powinien uzyskać opinię Rady Rodziców w sprawie powołania i odwołania
Dyrektora Szkoły.
§ 15

Rada Rodziców nie może reprezentować Szkoły ani Towarzystwa na zewnątrz.

3. RADA PEDAGOGICZNA
§ 16
1.

Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Gimnazjum za realizację
programu dydaktyczno-wychowawczego i opiniodawczym Dyrektora Gimnazjum.

2.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole oraz Dyrektor Gimnazjum
jako jej przewodniczący.
§ 17

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
1/3 członków lub na wniosek organów Szkoły albo władz Towarzystwa.
2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także Dyrektora,
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 18
W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 19
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) opiniowanie sporządzonego przez Dyrektora programu dydaktyczno-wychowawczego oraz arkusza
organizacyjnego Szkoły,
b) opiniowanie koncepcji
ich wprowadzania,

innowacji

i

eksperymentów

c) opiniowanie form i ustalanie organizacji
nauczycieli,

pedagogicznych

oraz

zatwierdzenie

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

d) opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki
oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły,
e) zatwierdzanie śródrocznych i rocznych wyników klasyfikacji,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;,
g) rozpatrywanie kwestii dydaktycznych i wychowawczych,
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h) podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów, włącznie z podejmowaniem uchwał w
sprawach skreślenia z listy uczniów,
i) przedstawianie z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Szkoły albo władz Towarzystwa opinii
i ocen w innych dotyczących Szkoły spraw,
j)

przedstawienie opinii i ocen w innych sprawach dotyczących szkoły, a nie wymienionych
powyżej.

k) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego celu doskonalenia pracy szkoły

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 5, 6, 8 opinie i decyzje Rady Pedagogicznej zapadają
w drodze uchwał podjętych większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
§ 20
W Szkole działają zespoły problemowo-zadaniowe powoływane przez Dyrektora Szkoły.

4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 21
1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniowie Szkoły mają prawo wybierania przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego i tworzenia
innych organizacji uczniowskich.
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole.
§ 22
1.

Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania opinii
o działalności Szkoły oraz branie aktywnego udziału w jej życiu.

2.

Uczniowie podejmują decyzję o utworzeniu Samorządu Uczniowskiego w Szkole na ogólnym
zabraniu uczniów.

3.

Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, społecznej oraz
podejmowania innych form aktywności zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami
organizacyjnymi.

4.

Organizowanie działalności, o której mowa w § 22 ustępie 3 wymaga porozumienia z Dyrektorem
Szkoły.

5.

Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Rodziców i radzie
pedagogicznej opinii w każdej sprawie dotyczącej Szkoły.

6.

Samorząd Uczniowski ma prawo troszczyć się o to, aby uczniowie znali program nauczania
i wychowania swej Szkoły i stawiane im wymagania oraz mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą
ocenę postępów w nauce i zachowaniu.

7.

Samorząd Uczniowski ma prawo troszczyć się o to, aby organizacja życia szkolnego zapewniała im
zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych
zainteresowań i uzdolnień.
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8.

Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
§ 23

1.

Dyrektor Szkoły odpowiada za opracowanie pierwszego regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz
zwołanie ogólnego zebrania uczniów w celu ukonstytuowania się Samorządu Uczniowskiego.

2.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogólne zebranie uczniów, określa
organy Samorządu, ich skład i strukturę. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem
szkoły

3.

Samorząd Uczniowski winien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji
i tolerancji, a także rozwijać ich samorządność oraz poczucie odpowiedzialności.

Rozdział III
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 24
Terminy ferii, wakacji oraz organizacja nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawarte są
w kalendarzu roku szkolnego opracowanym przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kalendarz roku szkolnego przedstawiany jest rodzicom na spotkaniu organizacyjnym w pierwszej połowie
września oraz udostępniany na stronie internetowej szkoły i w E-dzienniku.
§ 25
1. Klasy liczą nie więcej niż 16 uczniów.
2. W szczególnych przypadkach, np. przyjęcie ucznia wybitnie zdolnego, niespodziewany powrót ucznia
po czasowej nieobecności itp. liczba osób w klasie może zostać zwiększona, jednak
w każdym przypadku wymaga to zgody większości rodziców danej klasy i akceptacji Zarządu SKT nr
30 STO;
§ 26
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
§ 27
Uczniowie mają prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w miarę możliwości
szkoły.
§ 28
W Szkole działa biblioteka szkolna. Z księgozbioru mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz ich rodzice
i prawni opiekunowie.
§ 29
1. W Szkole działa świetlica od zakończenia obowiązkowych zajęć do godziny 17.00. Uczniowie mogą
uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez opiekuna świetlicy, mogą również odrabiać prace
domowe korzystając z jego pomocy.
2. Uczniowie pozostający w szkole po zajęciach mogą przebywać jedynie na terenie świetlicy szkolnej.
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§ 30
1.

Szczegółową organizację pracy Szkoły określają w szczególności:
a) Regulamin Rady Pedagogicznej,
b) Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych,
c) Regulamin Rady Rodziców,
d) Regulamin dla rodziców,
e) Regulamin dla uczniów
f) Regulamin świetlicy,
g) Regulamin biblioteki szkolnej.
h) Regulamin Rekrutacji do klasy I,

2.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy, psychologa,
pedagoga, logopedy, bibliotekarza zawarte w rozdziale III Statutu.
§ 31

Szkoła organizuje wycieczki szkolne (realizujące treści podstawy programowej, krajoznawcze, turystyczne
oraz integracyjne). Zasady organizacji wycieczek realizowanych przez ZS STO reguluje Regulamin
Organizacji Wycieczek Szkolnych.
§ 32
W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska. Spółdzielnia działa w oparciu o swój statut. Opiekunem
Spółdzielni Uczniowskiej jest nauczyciel powołany spośród zatrudnionych w Zespole Szkół.
§ 33
1. Szkoła umożliwia uczniom korzystania z nieodpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych.
2. Szczegółowe zasady korzystania zawarte są w Regulaminie Biblioteki.
3. Za zgodą większości rodziców danej klasy uczniowie mogą korzystać z zaproponowanych przez
nauczyciela odpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zgoda
powinna być wyrażona w formie pisemnej.
§ 34
1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (E-dziennik).
2. Dostęp do E-dziennika posiadają wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz pracownicy
administracji.
3. Korzystanie z E-dziennika jest dla uczniów i rodziców bezpłatne.
4. Regulamin korzystania określony po zalogowaniu w E-dzienniku
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Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 35
1.

W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

2.

Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie
określonym art. 91 b ust. 2. Karty), Statutu i regulaminów obowiązujących w Szkole, uchwały
organu prowadzącego.

3.

Prawa i obowiązki pozostałych pracowników Szkoły określają przepisy Kodeksu Pracy, Statutu
i regulaminów obowiązujących w Szkole, uchwał organu prowadzącego.

4.

Prawa i obowiązki osób związanych ze Szkołą umową cywilnoprawną określaj ą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Statutu, regulaminów obowiązujących w Szkole, uchwał organu
prowadzącego.

5.

Od decyzji Dyrektora Szkoły o ukaraniu lub rozwiązaniu umowy o pracę służy odwołanie do Sądu
Pracy w Tychach w terminach przewidzianych w Kodeksie Pracy.
§ 36

1. Zgodnie z art. 6. Ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest:
a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z idea demokracji, pokoju
i przyjaźni miedzy ludźmi równych narodów, ras i światopoglądów.
2. Do obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
a) przestrzeganie Statutu Szkoły, przepisów BHP, regulaminu wycieczek szkolnych, regulaminu oraz
uchwał Rady Pedagogicznej, pozostałych regulaminów oraz zarządzeń obowiązujących w szkole,
b) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami
szkoły,
c) realizacja kształcenia, wychowania i opieki w przydzielonych klasach, z wyznaczonych przedmiotów
nauczania, zgodnie z podstawą programową, programem nauczania, programem wychowawczym
szkoły oraz planem zajęć,
d) opracowanie (lub wybór) programu nauczania zgodnego z podstawą programową, przygotowanie
rozkładu materiału dla nauczanej klasy (klas),
e) dobór programów nauczania, podręczników, form realizacji i metod pracy oraz użytych pomocy
dydaktycznych adekwatnie do prowadzonych zajęć oraz indywidualnych potrzeb uczniów,
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f) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z najlepszą wiedzą wypływającą z
przygotowania zawodowego,
g) dbałość o właściwy rozwój psychofizyczny uczniów, ich zainteresowań i zdolności oraz udzielanie
uczniom i ich rodzicom pomocy w przezwyciężaniu trudności,
h) dbałość o bezpieczeństwo uczniów – sprawowanie bezpośredniej opieki i nadzoru wychowawczego
nad uczniami w czasie prowadzonych zajęć, przerw lekcyjnych, dyżurów oraz wycieczek i imprez
szkolnych,
i) aktywne dyżurowanie podczas przerw według aktualnego harmonogramu,
j) bezstronna i sprawiedliwa ocena postępów w nauce oraz zachowania uczniów zgodna
ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,
k) informowanie rodziców o zachowaniu, postępach w nauce i przyczynach trudności szkolnych ich
dzieci,
l) wspieranie uczniów i ich rodziców w przezwyciężaniu trudności szkolnych
m) przechowywanie do końca roku szkolnego i udostępnianie rodzicom lub Dyrekcji sprawdzianów i
kontrolnych prac pisemnych
n) uzasadnianie oceny na prośbę ucznia i/lub rodzica oraz udostępnianie dokumentacji oceniania
o) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach rodziców,
p) angażowanie się w bieżącą działalność szkoły i aktywne uczestnictwo w dniach otwartych oraz
uroczystościach organizowanych przez szkołę,
q) współpraca z rodzicami, wychowawcą klasy oraz innymi nauczycielami i Dyrekcją szkoły dotycząca
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i projektów realizowanych przez szkołę,
r) informowanie Dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej o wynikach uczniów oraz problemach
dydaktycznych i wychowawczych,
s) poszukiwanie informacji zwrotnej o własnej pracy u uczniów i rodziców, opracowywanie
raportów ewaluacyjnych
t) nieujawnianie spraw,
i pracowników szkoły,

które

mogą

naruszać

dobro

osobiste

uczniów,

rodziców

jak

u) właściwe bieżące prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z prowadzeniem zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych, kół zainteresowań oraz innych realizowanych zadań (arkusze ocen,
dzienniki, karty wycieczek, sprawozdania, projekty itp.),
v) bieżące wprowadzanie informacji do E-dziennika (m.in.: tematy zajęć, frekwencja uczniów na
zajęciach, oceny bieżące i klasyfikacyjne, informacje o sprawdzianach i wydarzeniach),
w) prowadzenie indywidualnych i klasowych przedsięwzięć tak, aby nie powodować kolizji
z działalnością innych nauczycieli; wszelkie wyjścia i wycieczki szkolne oraz uroczystości szkolne i
klasowe mogą być organizowane jedynie za zgodą Dyrekcji szkoły,
x) dbałość o mienie Szkoły,
y) podejmowanie działań projakościowych, promowanie placówki w środowisku oraz dbanie o jej
prestiż i dobrą opinię,
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z) zapoznanie się z zarządzeniami Dyrektora i ich realizacja; zarządzenie przesłane przez wiadomość
systemową w E-dzienniku lub pocztę elektroniczną lub zamieszczone na tablicy informacyjnej w
pokoju nauczycielskim uznaje się za przyjęte do wiadomości przez wszystkich nauczycieli.
3. Opiekę nad poszczególnymi oddziałami Dyrektor powierza nauczycielom-wychowawcom. Dla
zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest aby nauczyciel-wychowawca
opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Do obowiązków nauczycieli-wychowawców w szczególności należy:
a) koordynowanie procesu wychowawczego i pedagogicznego danej klasy,
b) wymiana informacji z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie co do występujących
problemów wychowawczych, indywidualnych trudności uczniów,
c) organizowanie procesu wychowania w grupie uczniowskiej, dbałość o rozwijanie samodzielności
myślenia, aktywności i pomocy innym,
d) planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i
integrujących zespół uczniów,
e) przygotowanie do funkcjonowania w grupie, społeczności klasowej i szkolnej, rozwiązywanie
ewentualnych konfliktów w klasie lub między wychowankami a społecznością szkolną,
f) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, współpraca z nimi, wspieranie ich w wychowaniu
dzieci, włączanie w życie klasy i Szkoły,
g) rozwiązywanie problemów dotyczących klasy zgłaszanych przez uczniów, rodziców lub innych
nauczycieli,
h) systematyczna realizacja programu wychowawczego Szkoły,
i) współpraca z psychologiem/ pedagogiem szkolnym oraz kierownictwem szkoły. Przekazywanie
Dyrekcji szkoły informacji o ewentualnych trudnościach i problemach w dobrym funkcjonowaniu
klasy a także opinii rodziców dotyczących funkcjonowania szkoły,
j) czuwanie i otaczanie opieką uczniów i w razie potrzeby służy im pomocą,
k) dbałość o zapewnienie realizacji działań wynikających z indywidualnych potrzeb psychofizycznych
uczniów, w szczególności uczniów:
− posiadających opinię/ orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej,
− realizujących indywidualny program/ tok nauczania,
− spełniających obowiązek szkolny poza szkołą
l) doradzanie uczniowi w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia,
m) Ustalanie oceny zachowania po uwzględnieniu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, zgodnie z
zapisami Statutu,
n) organizowanie i prowadzenie zebrań klasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz
w miarę potrzeb – po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją szkoły,
o) Prawidłowe i bieżące prowadzenie dokumentacji klasy – dziennik, arkusze ocen, karty oceny
z zachowania itp.
5. W szkole może być zatrudniony:
a) wychowawca świetlicy
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b) psycholog szkolny
c) pedagog szkolny
d) bibliotekarz
6. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
a) sprawowanie opieki nad uczniami,
b) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
c) koordynowanie zajęć pozalekcyjnych
d) planowanie i organizację pracy w grupie,
e) inspirowanie wychowanków do działań prospołecznych
f) organizowanie pomocy uczniom w nauce,
g) współdziałanie z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas oraz pedagogiem
h) prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy
i) wystrój świetlicy, ład i porządek
j) utrzymanie kontaktu z rodzicami,
7. Do zadań psychologa należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,
d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
f) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowozadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
8. Zakres czynności i zadania pedagoga określają przepisy oraz dyrektor szkoły w przydziale
obowiązków. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
a) ścisła współpraca z wychowawcami i nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi,
b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawanie
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych,
c) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
d) w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych mających
na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do
rozpoznanych potrzeb,
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f) współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego,
g) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,

wynikających

z

programu

h) w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
i) koordynowanie pracy zespołów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację zapisów Kart
Indywidualnej Pomocy Ucznia oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
j) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy potrzebującym uczniom,
k) współorganizowanie z wychowawcami klas doradztwa zawodowego,
l) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu trudności z wychowaniem uczniów,
m) badanie losów absolwentów,
n) współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,
o) inspirowanie oraz przeprowadzanie różnych form działania profilaktycznego i resocjalizującego
wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
p) opracowanie na każdy rok szkolny planu pracy zatwierdzony przez Dyrektora,
q) dokumentowanie pracy na zasadach określonych przepisami, w tym – przygotowanie sprawozdania
ze swojej pracy po I i II półroczu.
9. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:
a) dbałość o stan zbiorów, w wypożyczalni i czytelni,
b) udostępnienie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
c) udzielanie porad przy wyborze lektur,
d) prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej,
e) składanie informacji na podstawie statystyki i obserwacji o poziomie czytelnictwa uczniów i
nauczycieli,
f) prowadzenie
czytelnicze),

różnych

form

upowszechniania

czytelnictwa

(wystawy,

konkursy,

imprezy

g) sporządzanie planu pracy biblioteki, opracowanie okresowych i rocznych sprawozdań z pracy
biblioteki szkoły,
h) współpracę z nauczycielem i uczniem w dystrybucji podręczników i ćwiczeń przedmiotowych,
i) prowadzenie na bieżąco selekcji zbiorów zbędnych i zniszczonych,
j) przygotowanie uczniów do samodzielnego wypożyczania książek,
k) rozwijanie u uczniów samokształcenia, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
l) systematyczne diagnozowanie funkcjonowania biblioteki i pracy własnej celem dostosowania
biblioteki do wdrażania uczniów i nauczycieli do korzystania z różnych źródeł informacji i
rozwijania własnych zainteresowań,
m) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania,
n) organizowanie wystaw okolicznościowych związanych z rozbudzaniem zainteresowań czytelniczych
i informacyjnych,
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o) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z
wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów i instytucjami pozaszkolnymi.
10. Podczas zajęć poza obrębem szkoły, wycieczek, rajdów, rejsów żeglarskich i innych zorganizowanych
form wypoczynku, opiekę nad uczniami mogą sprawować pracownicy pedagogiczni Szkoły, rodzice i
inne osoby dorosłe według obowiązujących przepisów z zakresu BHP i w zgodzie z wymogami
pedagogiki.
11. Do zadań wszystkich nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa należy:
a) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć organizowanych przez
szkołę,
b) przestrzeganie przepisów bhp, p/poż.,
c) organizowanie zajęć zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na
stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarnych w miejscu
prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne,
d) udzielanie pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwanie pomocy
medycznej,
e) zgłaszanie dyrektorowi szkoły dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz
zaistniałe podczas zajęć wypadki,
f) punktualne rozpoczynanie dyżuru i ciągła aktywna obecność w miejscu podległym jego nadzorowi
(nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, np. rozmowami z rodzicami i innymi
osobami; powinien reagować na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm w
szkole),
g) przestrzeganie obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych po zajęciach (dot. klas IV-VI),
h) poinformowanie uczniów i rodziców co roku o ustalonych w szkołach obowiązkach przestrzegania
przyjętych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz innych obowiązkach i prawach uczniów,
i) zabezpieczenie danych osobowych ucznia, nienaruszanie prywatności.
§ 37
1. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
a) współudziału w formułowaniu programów nauczania, wychowywania i profilaktyki w Szkole,
b) kreowania własnych metod nauczania i wychowywania w Szkole,
c) egzekwowania od uczniów określonych przez siebie wymagań ,
d) inicjowania działań na rzecz podniesienia jakości pracy Szkoły,
e) aktywnego współtworzenia oblicza i wizerunku Szkoły
f) wykonywania swoich obowiązków w warunkach poszanowania godności osobistej.
2. Nauczyciele podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych na zasadach określonych w Ustawie.
3. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zatrudnieni w wymiarze min. ½
etatu mają prawo do realizowania procedury awansu zawodowego określonego odrębnymi
przepisami.
§ 38
1.

Do obowiązków pracowników niepedagogicznych w szczególności należy:
a) Dbałość o ogólną czystość i estetykę szkoły.
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b)
c)
d)
e)
f)

Dbałość o ogólną czystość i estetykę terenu wokół szkoły (chodnik, trawniki).
Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.
Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.
Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
Wykonywanie bieżących poleceń dyrekcji wynikających z właściwego funkcjonowania Szkoły.

2. Do zadań pracowników niepedagogicznych w zakresie bezpieczeństwa należy:
a) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole,
b) przestrzeganie przepisów bhp, p/poż.,
c) kształtowanie właściwych postaw moralnych uczniów,
d) udzielanie pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwanie pomocy
medycznej,
e) zgłaszanie dyrektorowi szkoły dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz
zaistniałe podczas pobytu w szkole wypadki,
f) zwracanie uwagi, aby uczniowie nie dewastowali ścian, mebli szkolnych roślin i dekoracji, mienia
innych uczniów,
g) zwracanie uwagi na wszelkie osoby wchodzące na teren szkoły a nie będące pracownikami i
uczniami.
Rozdział V
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 39
1.

Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej
oraz własnych przekonań religijnych i politycznych.

2.

W szczególności uczeń ma prawo do:
a) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
b) oddziaływania na życie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim,
c) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
d) jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
e) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanego przez Szkołę, z
zastrzeżeniem § 41, 2g
f) zgłaszania swoim przedstawicielom, wychowawcom i władzom Szkoły wniosków i postulatów
dotyczących Szkoły i spraw uczniów,
g) otrzymania pomocy w przypadkach losowych,
h) korzystania z biblioteki Zespołu Szkół, świetlicy i dostępu do Internetu pod opieką nauczyciela,
i) odwołania się do organu prowadzącego od decyzji dotyczącej dyscyplinarnego usunięcia ze
Szkoły lub skreślenia z listy uczniów z przyczyn o których mowa w § 46 ust. 1, 2,
j) znać kryteria i zasady oceniania w szkole,
k) do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny,
l) znać zakres materiału przewidzianego do kontroli,
m) być ocenianym systematycznie za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć,
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n) z tygodniowym wyprzedzeniem być informowanym o pisemnej pracy kontrolnej, obejmującej
zakres materiału powyżej trzech lekcji (uczeń nie musi być informowany, gdy sprawdzian
obejmuje zakres materiału do trzech lekcji),
o) otrzymać ocenioną pracę kontrolną najpóźniej do dwóch tygodni od jej napisania,
p) pisać w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy prace klasowe (maksymalnie jedna w ciągu dnia),
q) w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na zasadach ustalonych przez nauczyciela
(nieprzygotowane nie może być zgłoszone w przypadku zapowiedzianych zadań klasowych i
powtórek, z wyjątkiem szczególnych przypadków losowych).
r) poprawy najwyżej połowy sprawdzianów pisemnych z danego przedmiotu w półroczu.
3. W Szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.

§ 40
Do obowiązków ucznia należy:
a) przestrzeganie Statutu Szkoły,
b) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
c) udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,
d) prowadzenie zeszytów i posiadanie podręczników przedmiotowych,
e) dbałość i poszanowanie dobrego imienia Szkoły,
f) przestrzeganie porządku w Szkole, dbałość o mienie, zdrowie i bezpieczeństwo,
g) pisemne usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu tygodnia od dnia
ustania przyczyn nieobecności,
h) wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na czas lekcji,
i) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego, w tym poszanowanie godności osobistej
nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów,
j) przestrzeganie regulaminów wycieczek i rejsów żeglarskich zawartych w załącznikach do Statutu,
k) godne reprezentowanie swej Szkoły podczas konkursów, zawodów, wyjść do kina, teatru,
wyjazdów, itp.,
l) uzyskanie zgody osób na nagrywanie ich, fotografowanie lub umieszczanie w Internecie.
n) przestrzeganie estetyki ubioru. Ubiór winien być schludny i odpowiedni do sytuacji.
Niedozwolone jest stosowanie makijażu i posiadanie niestosownych ozdób,
m) codzienne sprawdzanie informacji w e-dzienniku (w szczególności terminarza)
§ 41
1. Uczeń ma prawo do nagród i wyróżnień. Stosuje się następujące nagrody i wyróżnienia:
a) pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,
b) pochwała ustna Dyrektora na forum Szkoły,
c) nagroda książkowa, rzeczowa lub bon upominkowy
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d) dyplom wzorowego ucznia dla ucznia zachowującego się w sposób wzorowy, mogącego być
przykładem dla innych i osiągającego co najmniej dobre wyniki w nauce,
e) list gratulacyjny Prezesa STO,
f) „Złote Tarcze" dla uczniów uzyskujących średnią ocen od 5,3 oraz zachowaniem wzorowym.
g) Statuetka najlepszego absolwenta przyznawana przez prezesa STO SKT nr 30 dla absolwenta o
najwyższej średniej, nie niższej niż 4,75 oraz zachowaniu co najmniej bardzo dobrym.
2. Stosuje się następujące kary:
a) upomnienie ustne wychowawcy na forum klasy,
b) upomnienie ustne Dyrektora, w obecności wychowawcy/ pedagoga/psychologa
c) pisemne upomnienie wychowawcy/nauczyciela z powiadomieniem rodziców
d) nagana pisemna wychowawcy z powiadomieniem rodziców,
e) nagana Dyrektora na piśmie z wezwaniem rodziców do szkoły,
f) skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, z
powiadomieniem szkoły rejonowej ucznia,
g) uczeń może zostać pozbawiony przywilejów, takich jak: udział w wycieczce, wyjeździe, zielonej
szkole, imprezie szkolnej, kandydowaniu do samorządu uczniowskiego itp.
§ 42
Uczniowi lub jego rodzicom, przysługuje prawo do odwołania się od wymierzonej kary w ciągu 7 dni,
w przypadku kary wymierzonej przez nauczycieli do Dyrektora, a w przypadku kary wymierzonej przez
Dyrektora do organu prowadzącego.

Rozdział VI
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW.
PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW

§ 43
1.

Do klasy I Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.

2.

Procedurę zapisu i przyjęcia ucznia do klasy I określa Regulamin Rekrutacji.

3.

Warunki przyjęcia ucznia do klas II-VI określa każdorazowo Dyrektor. Warunkami niezbędnymi są:
a)
b)
c)
d)

Wolne miejsce w klasie, do której uczeń kandyduje
Rozmowa Dyrektora z rodzicami kandydata,
przedstawieniem ostatniego świadectwa promocyjnego kandydata,
oceny cząstkowe uzyskane w danym roku szkolnym – przy przyjęciu w trakcie roku szkolnego.

4.

Nie przyjmuje się do szkoły uczniów z oceną zachowania poprawną i niższą, z zastrzeżeniem pkt. 6.

5.

Nie przyjmuje się do szkoły uczniów ze średnią ocen poniżej 3,5, z zastrzeżeniem pkt. 6.
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6.

W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może
przyjąć ucznia, który nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. 4 i 5, na podstawie zawarcia kontraktu z
uczniem i jego rodzicami.

7.

O przyjęciu decyduje Dyrektor po konsultacji z wychowawcą klasy, do której uczeń ma być
przyjęty.
§ 44

Nie uzyskanie promocji do klasy programowo wyżej powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów. Nie
dotyczy to jednak przypadku przewlekłej choroby, która spowodowała nie otrzymanie promocji.
§ 45
3. W przypadku lekceważenia przez ucznia jego obowiązków w zakresie nauki i/lub zachowania –
pomiędzy Uczniem i jego Rodzicami a Wychowawcą i Dyrektorem zostaje zawarty kontrakt.
4. Kontrakt opisuje szczegółowe zobowiązania dla Ucznia, Rodziców oraz Wychowawcy, mające na celu
zniwelowanie niewłaściwych zachowań Ucznia.
5. Kontrakt zawierany jest na określony czas, po którym następuje ocena jego realizacji.
6. Niewywiązanie się z kontraktu przez Ucznia może być podstawą do podjęcia uchwały, o której mowa w
§ 46, ust. 2.
§ 46
1.

Za rażące naruszenie obowiązków ucznia, zasad obowiązujących w szkole, używanie przemocy,
uzyskanie oceny nagannej z zachowania Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą
Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów.

2.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 jeśli uczeń w inny sposób
podważa dobre imię Szkoły, zagraża dobru lub bezpieczeństwu innych uczniów.

3.

Skreślenie ucznia w sytuacjach opisanych w pkt. 1 i 2 następuje na podstawie uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

4.

W przypadku nie wywiązania się rodziców lub opiekunów ucznia ze zobowiązań finansowych dłużej
niż 3 kolejne miesiące, jeżeli pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania zaległe raty nie zostaną
uregulowane, Dyrektor może podjąć decyzję o wykreśleniu ucznia z listy uczniów.

5.

Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania rodziców (opiekunów) o
decyzji Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
§ 47

Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom / opiekunom przysługuje prawo odwołania do
organu prowadzącego w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.
§ 48
W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów, z dniem skreślenia następuje rozwiązanie umowy o
nauczanie.
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Rozdział VII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
1. OGÓLNE CELE I ZASADY
§ 49
Opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z
1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) z późn. zmianami.
§ 50
1. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.
2. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się
ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli
ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby
całkowitej w górę.
§ 51
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz – w przypadku zajęć dodatkowych – wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w
szkole programów nauczania
b) kształtowanie prawidłowej postawy moralnej i społecznej ucznia,
c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
d) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
e) dostarczanie rodzicom (prawnym
trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

opiekunom)

i

nauczycielom

informacji o postępach,

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania zgodny jest z wymaganiami podstawy programowej z
poszczególnych przedmiotów.
§ 52
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) tryb, zasady i terminy oceniania śródrocznego, rocznego i końcowego oraz ustalenia oceny
śródrocznej, rocznej i końcowej
2) skalę ocen,
3) kryteria:
■ oceny poszczególnych obszarów aktywności,
■ poziomu wymagań na daną ocenę,
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■ narzędzia i czas pomiaru osiągnięć ucznia,
4)
5)
6)
7)
8)
6)

ocenianie bieżące
tryb i formę przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
tryb i formę przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
tryb i formę przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia,
ocenę zachowania
zasady współdziałania pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami,

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

2. TRYB, ZASADY I TERMINY OCENIANIA ŚRÓDROCZNEGO
ORAZ USTALANIA OCENY ROCZNEJ.
§ 53
W Szkole obowiązuje punktowy system oceniania.
5. SKALA OCEN
1. Ustala się jako formę oceniania bieżącego system punktowy, zaś klasyfikowania śródrocznego oraz
rocznego - stopnie w skali 6 - 1, według przelicznika procentowego:
a) Stopień celujący
- 6 (powyżej 98%)
b) Stopień bardzo dobry
- 5 (powyżej 89% - 98%)
- 4 (powyżej 74% - 89%)
c) Stopień dobry
d) Stopień dostateczny
- 3 (powyżej 57% - 74%)
e) Stopień dopuszczający
- 2 (powyżej 40% - 57%)
f) Stopień niedostateczny
- 1 (0% - 40%)
2. Szczegóły określają przedmiotowe systemy oceniania.
3. Oceny zachowania śródrocznego i rocznego ustala się według następującej skali:
a) Wzorowe - wz
b) Bardzo dobre - bdb
c) Dobre - db
d) Poprawne - pop
e) Nieodpowiednie - ndp
f) Naganne – ng
6. KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW
§ 54
1. Kryteria oceny poszczególnych obszarów aktywności:
1) Kryteria wypowiedzi ustnej:
■
■
■
■

zgodność wypowiedzi z materiałem programowym,
zakres merytoryczny,
kompozycja wypowiedzi,
stosowanie terminologii przedmiotu
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2) Kryteria wypowiedzi artystycznej:
■
■
■
■

kompozycja,
dobór środków wyrazu,
działalność,
kreatywność.

3) Kryteria pracy w grupie:
■
■
■
■
■

organizacja pracy,
podział zadań, podział ról,
komunikacja,
wiedza i umiejętności,
prezentacja.

4) Kryteria skutecznego komunikowania się:
■
■
■
■

zasób słownictwa,
konstrukcja wypowiedzi,
treść i argumenty,
język przedmiotu.

5) Kryteria uzdolnień i wkładu pracy:
■ naturalne predyspozycje,
■ włożony wysiłek,
■ dyscyplina pracy.
2. Kryteria poziomu wymagań na daną ocenę. Ustala się następujące ogólne kryteria:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
− posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programowa danego przedmiotu w danej
klasie, potrafi czerpać wiedzę ze wszystkich dostępnych źródeł i twórczo rozwija swoje
uzdolnienia,
− biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
nieschematyczne.
− twórczo wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas nauki innych przedmiotów,
− jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Uczeń,
który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
− opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
− sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
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− opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej w stopniu zadowalającym,,
− poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe teoretyczne lub
praktyczne.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
− opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie
nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych,
− rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
− czasem potrzebuje wskazówek nauczyciela
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
− ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
− rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
− wskazówki i pomoc nauczyciela są uczniowi niezbędne,
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
− nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a
braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu,
− nie jest w stanie rozwiązać (wykonać), zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
6.

OCENA ZACHOWANIA
§ 55

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
2. Kryteria oceny zachowania – zasady współżycia społecznego i normy etyczne obowiązujące uczniów:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, określonych w § 40
2) punktualność na zajęciach
3) przestrzeganie zasad kultury i taktu w szkole i poza szkołą
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, kulturalne słownictwo
5) dotrzymywanie umów i zobowiązań, odpowiedzialność
6) terminowość dostarczania zgód i innych wymaganych dokumentów,
7) okazywanie szacunku rówieśnikom, pracownikom szkoły oraz innym osobom
8) zgodne relacje z rówieśnikami,
9) współpraca w grupie,
10) chętne udzielanie pomocy innym,
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11) umiejętność panowania nad własnymi emocjami,
12) poszanowanie godności i własności innych osób
13) przeciwdziałanie przemocy,
14) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbanie o zdrowie własne i innych
15) dbałość o czystość i porządek wokół siebie.
16) zaangażowanie w życie szkoły, inicjatywa,
17) dbałość o honor i tradycje szkoły, jej dobre imię
18) aktywność w czasie zajęć, przygotowanie ucznia do zajęć
19) stosunek do nauki - biorąc pod uwagę możliwości, wkład pracy itp.
20) rozwój własnych zainteresowań.
3. Strój szkolny obowiązujący uczniów:
a. Codzienny - ubranie, które ma schludny wygląd i nie zwraca uwagi swoim krzykliwym
kolorem lub fasonem.
b. Odświętny (galowy):
− dla chłopców – jasna koszula i ciemne spodnie,
− dla dziewcząt – jasna bluzka i ciemna spódnica (spodnie) lub elegancka sukienka
c. Uczeń ma obowiązek występowania w stroju odświętnym w czasie następujących
uroczystości lub okoliczności:
− rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego i podczas innych uroczystości szkolnych,
− w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz (delegacje, konkursy, olimpiady itp.), na
polecenie wychowawcy lub Samorządu Szkolnego.
d. Szczegóły stroju określa Samorząd Uczniowski porozumieniu z Radą Pedagogiczną w
Regulaminie Ucznia.
§ 56
1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
1a. 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 publicznej poradni specjalistycznej.
1b. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
1c. Uczniowi, któremu dyrektor szkoły zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, w oparciu o system
punktowy, po analizie wpisów w dzienniku elektronicznym, oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3a. Na roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia gimnazjum ma wpływ udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed konferencją
klasyfikacyjną.
5. Wychowawca uzasadnia ocenę zachowania na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
6. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem:
ocena może być zmieniona na konferencji klasyfikacyjnej przez radę pedagogiczną w przypadku zaistnienia
szczególnych okoliczności.
7. Punktem wyjścia przy ocenie zachowania jest ocena dobra odpowiadająca sumie 75 punktów,
przyznawana jednorazowo uczniowi na początku każdego semestru.
Kryteria oceny zachowania – system punktowy
1. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego dokonywania wpisów zgodnie z kryteriami
przyznawania punktów dodatnich i ujemnych oraz kryteriami przydziału punktów ujemnych za godziny
nieusprawiedliwione:
1) kryteria przyznawania punktów dodatnich:
L.p.
1.

1a.

1b.
1c.
2.

3.
3a.
4.

Kryterium przyznawania punktów
Udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych (tylko w przypadku gdy
uczeń włożył wysiłek w przygotowanie się, punkty przyznaje n-l
przygotowujący)
Za zakwalifikowanie się do II etapu
Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu na szczeblu co najmniej wojewódzkim
Za uzyskanie tytułu laureata
Udział w innych konkursach zewnętrznych, w tym Kangur, Alfik, Mulitest,
Olimpus, Albus, Mix, Lwiątko
Za uzyskanie wyniku dobrego i bardzo dobrego
Za uzyskanie wyróżnienia
Za uzyskanie tytułu laureata
Udział w konkursach międzyszkolnych
Za uzyskanie I, II i III miejsca
Udział w konkursach wewnątrzszkolnych
Uzyskanie miejsca III lub wyróżnienia
Uzyskanie miejsca I lub II
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
Za uzyskanie miejsc medalowych w zawodach:
Miejskich
Rejonowych
Wojewódzkich
Prace społeczne na terenie szkoły wykonywane w czasie wolnym
Prace społeczne na terenie szkoły wykonywane w trakcie lekcji
Odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych funkcji w szkole i w klasie.

Ilość punktów
1-5
10
15
25
1-5
10
15
20
1-5
10
1-5
5
10
1-5
10
15
25
1-5
0-2
1-10 za każdą
z pełnionych
funkcji
(raz w miesiącu)
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5.

Odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych zadań w klasie i w szkole.

6.
7.

Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych
Systematyczna, przynosząca widoczne efekty, pomoc kolegom w nauce.

1-10 za każde
zadanie
5
1-10
(raz w semestrze –
wystawia
nauczyciel
przedmiotu)

8.
9.

100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych w miesiącu.
Wolontariat

10.

Akcje charytatywne/ekologiczne organizowane na terenie szkoły.
(punkty przyznają organizatorzy akcji zgodnie z regulaminem akcji)

5
10
(raz w semestrze)

11.

Udokumentowany udział w zajęciach klubów sportowych lub osiedlowych

1-10
(maksymalnie 20 na
semestr)

5
(raz w semestrze)

12.
13.

Znaczące osiągnięcia krajowe lub międzynarodowe w różnych dziedzinach.
(niezwiązane z reprezentowaniem szkoły, ale np. miasta, kraju)
Wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych

10
1-10
(raz w semestrze)

14.

Wysoka kultura osobista (po konsultacji z nauczycielami)

1-10
(raz w semestrze)

15.
16.
17.

Znaczące osiągnięcia krajowe lub międzynarodowe w różnych dziedzinach.
(niezwiązane z reprezentowaniem szkoły, ale np. miasta, kraju)
Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym
Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (za każde kółko)

10
(wystawia
wychowawca)

1-10
1-5
(maksymalnie
20 na semestr)

18.
19.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe
reagowanie na przejawy zagrożenia.
Terminowy zwrot książek do biblioteki

5
5
(raz w semestrze)

20.
21.
22.

Właściwy ubiór podczas wyjść (konkursy, teatr itp.)
Reakcja na niewłaściwe, szkodliwe i ryzykowne zachowanie
Inne właściwe zachowanie (konieczne należy dodać komentarz)

2) kryteria przyznawania punktów ujemnych:
L.p. Kryterium przyznawania punktów
1.
Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji
2.
Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela
3.
Niestosowne zachowanie w stosunku do nauczyciela
4.
Niewykonywanie poleceń nauczyciela
5.
Samowolne opuszczanie klasy w czasie lekcji
6.
Nagminne opuszczanie lekcji danego przedmiotu

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ucieczka całej klasy lub grupy uczniów z lekcji
Przepychanki, szarpanie
Naruszenie nietykalności osobistej (bójka, uderzenie, spoliczkowanie, oplucie)
Pobicie
Wulgarne słownictwo
Niestosowne słownictwo
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5
5 - 10
5 - 20
Ilość punktów
1-5
10
5
5
10
10 - po wpisaniu
uwagi przez
nauczyciela
danego
przedmiotu
10
5
5-15
20
10
5

13.
14.
15.
16.
17.

Agresja słowna (wyzywanie, oczernianie, znieważanie, prowokacja)
Niszczenie mienia szkolnego
Bezczeszczenie symboli narodowych i religijnych
Niszczenie rzeczy należących do innych uczniów
Długotrwałe fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi.

18.
19.
20.
21.

Kradzież – udział czynny.
Kradzież – udział bierny.
Palenie papierosów
Zażywanie i rozprowadzanie środków odurzających (alkohol, narkotyki, inne)

22.
23.

Spóźnienie na lekcje
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Niedopełnianie obowiązków i zadań powierzonych przez nauczyciela
Wyłudzanie, szantaż
Zaśmiecanie otoczenia
Fałszowanie i niszczenie dokumentacji szkolnej
Fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień, podpisów
Obraza moralności publicznej (ostentacyjne lub obsceniczne zachowanie )
Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, pracowni przedmiotowych
Używanie telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzających lub nagrywającoodtwarzających podczas zajęć szkolnych
Używanie telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzających lub nagrywającoodtwarzających podczas przerwy
Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie przerw lekcyjnych
Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, noży, środków żrących i
toksycznych itp.
Okłamywanie nauczycieli i innych pracowników szkoły
Dotkliwe pobicie (napaść fizyczna co najmniej dwóch osób na jedną skutkująca
średnim lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu)

32.
33.
34.
35.
36.

37.

Bierny udział w bójce
30

5
1-10
5-20
2-10
40 (raz w
semestrze, w
przypadku
nieustania
procederu ocena
naganna)
40
20
20
zachowanie
nieodpowiednie
za dany semestr
niezależnie od
uzyskanej liczby
punktów, w
przypadku
powtórzenia
incydentu
ocena naganna
1
wg tabeli poniżej
2-5
10-20
1-5
20
20
5-30
5
5
3
5
40
5
zachowanie
nieodpowiednie
za dany semestr
niezależnie od
uzyskanej liczby
punktów, w
przypadku
powtórzenia
incydentu
ocena naganna
10

38.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Strój niezgodny z opisanym w Regulaminie Stroju
Uczniowskiego
Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.
Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.
Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej oraz poza szkoła w trakcie
wyjść do kina, teatru, itp.
Niewywiązywanie się z powierzonych funkcji i zadań
Nieterminowy zwrot książek do biblioteki
Wyśmiewanie błędów i pomyłek rówieśników
Brak reakcji na niewłaściwe, szkodliwe, ryzykowne zachowania
Inne niewłaściwe zachowanie (konieczne należy dodać komentarz)

1-10
10
10
10
10
5
1 -10
5 – 10
5 – 20

2a) kryteria przydziału punktów ujemnych za godziny nieusprawiedliwione (punkty przyznawane raz w
semestrze):
Liczba godzin opuszczonych
nieusprawiedliwionych
Do 5
Od 6 do 10
Od 11 do 15
Od 16 do 20
Od 21 do 30
Od 31 do 40
Od 41 do 50
Od 51 do 70
Od 71 do 90
Powyżej 90

Ilość punktów,
które należy odjąć
5
10
15
20
25
30
35
40
60
80

2. Uczeń (rodzic/opiekun prawny) może uzyskać informację o stanie aktualnego konta punktowego od
wychowawcy klasy bądź poprzez dziennik elektroniczny.
3. Tydzień przed konferencją klasyfikacyjną, wychowawca klasy dokonuje końcowego podliczenia punktów
i wystawia śródroczną ocenę zachowania, która jest sumą punktów uzyskanych w I semestrze lub roczną
ocenę zachowania, która jest średnią punktów uzyskanych przez ucznia w I i II.
4. Ocena roczna zachowania jest średnią punktów uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze.
Raz w semestrze uczniowie indywidualnie, zespół klasowy oraz wychowawca mają prawo przyznać
każdemu uczniowi od -10 do +10 punktów, które wliczają się do sumy punktów uzyskanych przez ucznia w
danym semestrze.
5. Obowiązujący limit punktów na poszczególną ocenę zachowania:
Ocena zachowania
wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

Ilość punktów
121 i więcej
91-120
61-90
31-60
0-30
poniżej 0

6. Przyjmuje się traktować ocenę nieodpowiednią i naganną zachowania jako kierowany do ucznia sygnał o
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stwierdzanych nieprawidłowościach w jego zachowaniu (ocena nieodpowiednia) lub całkowitym braku
tolerancji dla jego zachowania (ocena naganna).
7. W przypadku gdy w ciągu semestru liczba punktów ujemnych jest wyższa niż 15, najwyższą ocenę jaką
uczeń może uzyskać jest ocena bardzo dobra. Gdy liczba punktów ujemnych przekracza 30 najwyższą oceną
może być ocena dobra. Odpowiednio, gdy w ciągu roku liczba punktów ujemnych jest wyższa niż 30
najwyższą oceną roczną, jaką uczeń może uzyskać jest ocena bardzo dobra. Gdy liczba punktów ujemnych
przekracza 60 najwyższą oceną roczną może być ocena dobra.
§ 57
Uczniowie gimnazjum realizujący projekt edukacyjny oceniani są według następujących kryteriów:
1) opiekun projektu wraz z członkami zespołu uczniowskiego ocenia pracę każdego ucznia na
podstawie Karty Oceny Projektu uwzględniając samoocenę ucznia;
2) ocena za udział w realizacji szkolnego projektu edukacyjnego jest częścią składową oceny rocznej
zachowania ucznia w roku szkolnym, w którym projekt jest realizowany;
3) za każdy element oceny przyznaje się od 0 do 6 punktów;
4) uczeń może otrzymać za udział w projekcie edukacyjnym maksymalnie 30 punktów, które
doliczane są do średniej liczby punktów z zachowania uzyskanych przez ucznia w pierwszym i drugim
semestrze;
5) uczniowi, który za udział w projekcie uzyskał 0 punktów przyznaje się minus 30 punktów
doliczanych do średniej liczby punktów z zachowania uzyskanych przez ucznia w pierwszym i drugim
semestrze;
6) Kartę Oceny Projektu nauczyciel opiekun projektu przygotowuje według następującego wzoru:
jakość
umiejętność zaangażowanie
suma
uczestnicy terminowość poprawność
projektu
merytoryczna wykonania współpracy
w prace nad
uzyskanych
w zespole
projektem
punktów
7) dokumentacja dotycząca projektu - po jego zakończeniu - jest przekazywana przez opiekuna
projektu dyrekcji szkoły.
8) informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego umieszczana jest w arkuszu ocen
ucznia.
§ 58
1. Nagana wychowawcy udzielona uczniowi obniża ocenę z zachowania o stopień niżej, niż wynika to
z punktacji, na I okres lub koniec roku szkolnego (jeżeli nagany udzielono w II okresie).
2. Uczeń, który ukarany został naganą Dyrektora Szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż
nieodpowiednia na I okres lub koniec roku szkolnego (jeżeli nagany udzielono w II okresie).
3. Decyzją Rady Pedagogicznej ocena może być podwyższona na poprawną, jeżeli zaistnieją
okoliczności dające taką możliwość.
4. W szczególnych przypadkach ocena zachowania może być zmieniona także wówczas, jeśli uczeń
dopuści się wykroczenia po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, a przed
zakończeniem roku szkolnego. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z
zastrzeżeniem punktu 16, 17.
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5. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z zapisem
w rozdziale VII - TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI I
UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA.

8. NARZĘDZIA I CZAS POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
§ 59
1. Pomiar osiągnięć uczniów może odbywać się w szczególności za pomocą następujących narzędzi,
zależnie od przedmiotu do wyboru przez nauczyciela:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

pisemne sprawdziany,
inne prace pisemne,
testy z lektury
prace domowe,
odpowiedzi ustne,
wykonanie ćwiczenia i doświadczenia,
sprawdziany praktyczne
kartkówki
aktywność
testy diagnostyczne,
prace długoterminowe,
inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.

2. Wiadomości i umiejętności każdego ucznia z danego przedmiotu powinny być badane za pomocą tych
samych narzędzi pomiaru dydaktycznego, z tego samego zakresu materiału i na tych samych warunkach.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
4. Przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do
uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących
systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze
specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
5. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności, które uczniowie zdobywają podczas wycieczek i wyjść
realizowanych zgodnie z podstawą programową. W przypadku nieobecności ucznia na
wycieczce/wyjściu jest on zobowiązany uzupełnić wiedzę i umiejętności z jej zakresu w sposób
wskazany przez nauczyciela.
6. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (tydzień i
dłużej).
7. Nie ocenia się czasowo ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (po konsultacji z
wychowawcą).
8. Sprawdziany pisemne obejmujące zakres materiału powyżej trzech lekcji, powinny być wpisane w
terminarzu E-dziennika z zapisem zakresu materiału, którego dotyczą.
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9. Zadania dodatkowe (na tzw. „zerowy mianownik”) nie mogą stanowić więcej niż 10% punktów, które
uczeń mógł zdobyć w danym półroczu.
10. Zasady poprawy sprawdzianów:
a) poprawiać można najwyżej połowę sprawdzianów przewidzianych na dany rok; w przypadku
nieparzystej liczby sprawdzianów: połowa +1.
b) poprawiać można tylko sprawdziany napisane na ocenę niedostateczną i dopuszczającą,
c) poszczególne sprawdziany można poprawiać w ciągu miesiąca od daty oddania przez nauczyciela,
d) sprawdzian z danego zakresu materiału można poprawiać tylko jeden raz,
e) sprawdziany poprawia się po zakończeniu lekcji planowych, w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela,
f) ostateczna ocena wynika ze średniej punktów uzyskanych z obu sprawdzianów.
g) sprawdziany, które odbyły się w dniach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia nie mogą być
poprawiane; uczeń uzyskuje 0 punktów.
11. Nie poprawia się kartkówek.
12. Wyniki egzaminów próbnych oraz przekrojowych testów zewnętrznych (m.in. badanie kompetencji przez
Instytut Badania Kompetencji w Wałbrzychu, Progress Test wyd. Pearson, Lepsza Szkoła wyd. GWO)
wliczane są do oceny rocznej o ile obejmują zakres podstawy programowej do danego momentu jej
realizacji. Maksymalny zakres punktów jest równy kartkówce z danego przedmiotu (zwykle 10 pkt.)

PROJEKT EDUKACYJNY
§ 60
1. Uczniowie Gimnazjum obowiązkowo biorą udział w realizacji jednego projektu edukacyjnego
w ciągu cyklu edukacyjnego. W projekcie biorą udział jednocześnie uczniowie klasy I i II.
Realizacja projektów ma miejsce w co drugim roku szkolnym.
2. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora, w projekcie może wziąć udział uczeń klasy III.
3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie
konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;
2) określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt
z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt,
w tym wypełnianie przez nauczyciela karty monitorowania projektu;
5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
6) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym
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4. 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.
5. Dyrektor w każdym roku szkolnym, w którym realizowany jest projekt, powierza wybranym
nauczycielom prowadzenie projektu edukacyjnego. Nauczyciele proponują uczniom zakres
tematyczny projektów do 30 września. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć
wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
6. Każdy uczeń deklaruje udział w jednym projekcie do 15 października. W przypadku gdy uczeń
w tym terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje
przydziału ucznia do jednego z zespołów.
7. Zespół tworzony jest przez uczniów klas I i II. Dopuszcza się tworzenie zespołów międzyklasowych
i międzyoddziałowych.
8. Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien liczyć nie mniej niż 5 uczniów i nie
więcej niż 10. Skład zespołu kompletowany jest przez nauczyciela koordynującego projekt.
W przypadku większej niż 10 osób liczby chętnych tworzy się dwa zespoły realizujące ten sam
projekt, pod kierunkiem jednego nauczyciela.
9. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów
i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji
projektu edukacyjnego.
10. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny
zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum.
11. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Na
świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się wówczas „zwolniony” albo „zwolniona”.
13. Wzór karty projektu stanowi załącznik do Statutu Gimnazjum im. Josepha ConradaKorzeniowskiego.
§ 61
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, zgodnie z kalendarzem przyjmowanym przez Radę
Pedagogiczną na początku każdego roku szkolnego.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych
oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie
określonym przez Radę Pedagogiczną w kalendarzu roku szkolnego.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku
szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa odpowiednio w § 53,
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5. Klasyfikacja roczna uczniów przeprowadzana jest raz w ciągu roku szkolnego, w terminie
określonym przez Radę Pedagogiczną, z reguły w tygodniu poprzedzającym ferie letnie.
6. Przed śródrocznym i rocznym na miesiąc przed zakończeniem półrocza (roku szkolnego)
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do:
a) poinformowania uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
ocenach i/lub możliwości nieklasyfikowania,
b) informacja jest przekazywana poprzez wpisanie przewidywanej oceny do E-dziennika,
c) W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną wymagane jest pisemne poinformowanie ucznia i
jego rodziców (z poświadczeniem odbioru na piśmie).
7. Przyjęta w szkole skala i forma ocen bieżących i klasyfikacyjnych w ramach klasyfikacji śródrocznej
i rocznej musi być stosowana przez wszystkich nauczycieli.
8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny
zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii członków rady pedagogicznej i konsultacji
z zespołem uczniowskim.
9. Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, muszą być
zgodne z zakresem podstawy programowej przewidzianym na dany rok szkolny.
10. Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi muszą
uwzględniać przyjęty w Szkole system oceniania.
11. Wiadomości i umiejętności każdego ucznia z danego przedmiotu powinny być badane za pomocą
tych samych narzędzi pomiaru dydaktycznego, z tego samego zakresu materiału i na tych samych
warunkach.
12. Ocena śródroczna z poszczególnych zajęć edukacyjnych winna uwzględniać sumę punktów
zdobytych przez ucznia w czasie pierwszego okresu i ocenionych za pomocą rożnych narzędzi
pomiaru dydaktycznego (§ 57 WSO)
13. Ocena roczna z poszczególnych zajęć edukacyjnych powinna uwzględniać osiągnięcia ucznia w
danym roku szkolnym.
14. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie wówczas ocena
śródroczna z tego przedmiotu staje się oceną roczną.
15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne i roczne wyższe od stopnia
niedostatecznego, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 70.
16. Uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych
programem nauczania w danej klasie co najmniej 4,75 oraz z zachowania co najmniej ocenę bardzo
dobrą otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Oceny z zajęć dodatkowych ujętych w planie
nauczania wlicza się do średniej ocen ucznia.
17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
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19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 18, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona”.
20. 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.
21. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 20, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
22. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
23. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków.
24. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od
niedostatecznej.
25. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.

TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
§ 62
1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń:
a) nieklasyfikowany z powodu nieobecności na danych zajęciach, zgodnie z …
b) realizujący indywidualny tok/ program nauczania,
c) realizujący obowiązek szkolny poza szkołą.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 63
egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w
okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin klasyfikacyjny.
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3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Podanie o egzamin klasyfikacyjny powinno wpłynąć najpóźniej na tydzień przed rocznym
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,
5. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża Rada Pedagogiczna poprzez decyzję w wyniku
głosowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w której skład
wchodzą:
a. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
§ 64
egzamin klasyfikacyjny ucznia realizującego indywidualny tok nauczania
1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia realizującego indywidualny tok nauczania przeprowadza komisja, w
której skład wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
b. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
§ 65
egzamin klasyfikacyjny ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą
1. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów
klasyfikacyjnych z:
a. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego oraz
b. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w której skład
wchodzą:
a. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
§ 66
1. Egzamin klasyfikacyjny, o który mowa w § 63, § 64 i § 65 przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia Dyrektor Szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły.
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3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia.
4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
c. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d. imię i nazwisko ucznia;
e. zadania egzaminacyjne;
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego udostępniania jest uczniowi i jego rodzicom do
wglądu na ich wniosek.

§ 67
TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA
SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA
§ 68
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
b. wychowawca oddziału;
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego; przedstawiciel rady rodziców.
8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f)

ustaloną ocenę klasyfikacyjną

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
13. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
termin posiedzenia komisji;
imię i nazwisko ucznia;
wynik głosowania;
ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

14. Protokoły z posiedzeń ww. komisji stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
40

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami.
17. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena
ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
§ 69
1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną
z przedmiotu przystępując na wniosek rodziców do egzaminu sprawdzającego z danego przedmiotu.
2. Wniosek o którym mowa w ust.1 powinien zostać złożony do Dyrektora Szkoły nie później niż na 8
dni roboczych przed klasyfikacją roczną.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza
egzamin sprawdzający i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
g)
h)
i)
j)
k)
l)

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
imię i nazwisko ucznia;
zadania sprawdzające;
ustaloną ocenę klasyfikacyjną
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10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
13. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania zachowania (tzn. jeśli wychowawca, po
zapoznaniu się z opinią ucznia, jego rówieśników i nauczycieli, uzna za zasadne podwyższenie
oceny). Możliwość uzyskania oceny wyższej niż przewidywana zwiększa w szczególności:
a. brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz spóźnień na zajęciach
b. brak uwag negatywnych
c. uzyskanie znaczącej liczby pochwał za działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej

4. TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
§ 70
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do
końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu poprawkowego;
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d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego udostępniania jest uczniowi i jego rodzicom do
wglądu na ich wniosek.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy
uczniów, z zastrzeżeniem pkt. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoły (nie później niż do końca września następnego roku szkolnego).

9. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI, RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI INFORMACJA ZWROTNA
§ 71
1. Rodzice uczniów mają obowiązek interesować się postępami w nauce swoich dzieci. Aby im
to ułatwić szkoła:
1) przekazuje poprzez E-dziennik informacje m.in. nt. bieżących ocen i frekwencji, wydarzeń,
wycieczek, zastępstw
2) umożliwia poprzez E-dziennik korespondencję z dyrekcją, wychowawcą i nauczycielami
3) organizuje spotkania rodziców z wychowawcą klasy,
4) organizuje konsultacje nauczycielskie - spotkania indywidualne z rodzicami.
2. Szczegółowe obowiązki rodziców zawarte są w Regulaminie Rodziców/Opiekunów
3.

Szczegółowe informacje o terminach wywiadówek otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) co
najmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem.

4.

Podczas nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej powyżej 14 dni, wychowawca jest
zobowiązany skontaktować się z rodzicami (opiekunami) w celu wyjaśnienia nieobecności (w
ostateczności listem poleconym).

5.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła ma obowiązek
stworzyć uczniowi szanse uzupełnienia braków w następujący sposób:
− nauczyciel podaje uczniowi i rodzicom obowiązujące zagadnienia,
− proponuje mu pomoc koleżeńską,
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− proponuje mu pomoc psychologa lub pedagoga, jeżeli są zatrudnieni w szkole
− nauczyciel ustala termin, w jakim materiał ma być zaliczony.
6.

Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

7.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

8.

Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

9.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez
nauczycieli przedmiotu.

10. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją poprzez wskazanie zalet i
braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
11. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom.
12. Z udostępnionych prac uczeń lub rodzic ma prawo sporządzać notatki i/lub robić zdjęcia na terenie
szkoły.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 72
Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Koła podjętą większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej 2/3 członków. Propozycja zmian winna być zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną.

§ 73
1. Regulaminy organów Szkoły powinny być uchwalone najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ich
powołania i muszą pozostać w zgodzie z postanowieniami niniejszego Statutu, Statutu Towarzystwa
oraz innymi przepisami.
2. Zmiany regulaminu organu Szkoły dokonuje organ, którego regulamin dotyczy.

§ 74
Osoby pełniące funkcje we władzach Samodzielnego Koła Terenowego Nr 30 nie mogą być związane ze
Szkołą stosunkiem pracy lub umową zleceniem.
§ 75
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 76
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Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 77
Załącznikami do Statutu są:
1) Regulamin Rady Pedagogicznej
2) Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych
3) Regulamin Rady Rodziców
4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego
5) Regulamin Rekrutacji do klasy I
6) Regulamin dla rodziców,
7) Regulamin dla Ucznia
8) Regulamin świetlicy,
9) Regulamin biblioteki szkolnej.
§ 78
1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
2. Statut jest opublikowany w formie pisemnej na stronie internetowej oraz dostępny dla każdego ucznia,
nauczyciela i rodzica w bibliotece szkolnej.
3. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z zapisami
niniejszego statutu.
§ 79
Traci moc prawną Statut Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach oraz
Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów z dnia 1 września 2008 r.
§ 80
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.
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