
STATUT GIMNAZJUM 
1M. ARMII KRAJOWEJ 

W BABOSZEWIE 



Statut opracowano w oparciu 0 nast«puj'l.ce przepisy: 
- Rozporz'l.dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statut6w szk61 (Dz. U. Z 2001 R. Nr 61 poz. 624) 
zmlany: 

2002-09-01 Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96 
2003-09-01 Dz. U. z 2003 r. Nr 146 poz. 1416 
2004-09-01 Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 
2004-09-07 Dz. U. z 2004 r. Nr 199 poz. 2045 
2005-01-11 Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 75 
2007-07-13 Dz. U. z2007r. Nr 130 poz. 906 
2007-04-30 Dz. U. z 2007r. Nr 83 poz 562 
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Rozdziall 

§ 1 

1, Nazwa szkoly brzmi : Gimnazjum im Armii Krajowej w Baboszewie, 
2, Nadz6r pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oswiaty z 

siedzibq w Warszawie Delegatura w Ciechanowie a organem prowadzqcym jest 
Rada Gminy w Baboszewie 

3, Gimnazjum nadaje imili! organ prowadzqcy na wniosek rady szkoly lub wsp61ny 
wniosek rady pedagogicznej, rady rodzic6w i samorzqdu uczniowskiego, 

4 , Nazwa jest uzywana w pelnym brzmieniu 

§2 

2,1 , Statut gimnazjum okresla w szczeg6lnosci : 
1, cele i zadania gimnazjum wynikajqce z przepis6w prawa oraz uwzglli!dniajqce 

program wychowawczy gimnazjum 10 kt6rych mowa w oddzielnych przepisachl 
Gimnazjum realizuje cele i zadania : 
a) umozliwia zdobycie wiedzy i umiejli!tnosci niezbli!dnych do uzyskania swiadectwa 

ukonczenia gimnazjum , okreslonych w programach poszczeg61nych przedmiot6w 
nauczania zatwierdzonych przez MEN , 

b) umozliwia absolwentom dokonanie swiadomego wyboru dalszego kierunku 
ksztalcenia poprzez organizowanie wycieczek do zaklad6w pracy i preorientacjli! 
zawodowq stanowiqcq tematykli! godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, 

c) ksztaltuje srodowisko wychowawcze sprzyjajqce realizowaniu cel6w i zasad 
okreslonych w ustawie, stosownie do warunk6w gimnazjum i wieku uczni6w, 

d) sprawuje opiekli! nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwosci 
gimnazjum, 

e) gimnazjum umozliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tozsamosci narodowej, 
etnicznej, jli!zykowej i religijnej poprzez realizacjli! tresci programowych z zakresu 
jli!zyka polskiego, historii , wiedzy 0 spoleczenstwie i religii oraz obchod6w rocznic i 
swiqt narodowych na uroczystych apelach i akademiach z nimi zwiqzanych , 

f) udziela uczniom pomocy psychologicznej w miarli! zaistnia/ych potrzeb poprzez 
kontakty wychowawc6w z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

g) organizuje opiekli! nad uczniami niepelnosprawnymi UCzli!szczajqcymi do gimnazjum 
poprzez objli!cie ich nauczaniem zintegrowanym lub indywidualnym, 

h) umozliwia rozwijanie zainteresowan uczni6w poprzez indywidualizacjli! nauczania 
oraz w miarli! mozliwosci finansowych pracli! w kolach przedmiotowych i 
zainteresowan oraz realizowanie indywidualnego toku nauczania, 

2, Spos6b wykonywania zadan gimnazjum z uwzglli!dnieniem optymalnych warunk6w 
rozwoju ucznia , zasad bezpieczeristwa oraz zasad promocji zdrowia: 
za bezpieczenstwo uczni6w w czasie trwania zajli!c dydaktycznych, obowiqzkowych i 
nadobowiqzkowych odpowiedzialny jest prowadzqcy je nauczyciel, 
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w czasie zaj~c odbywajqcych si~ poza szkolq oraz wycieczek organizowanych przez 
szkol~ , za bezpieczeristwo uczni6w odpowiada nauczyciel - kierownik wycieczki , 
za bezpieczeristwo uczni6w na 20 minut przed rozpocz~ciem lekcji i w czasie przerw 
mi~dzylekcyjnych odpowiadajq wyznaczeni przez dyrekcj~ nauczyciele dyiurni , 
w czasie imprez szkolnych nie majqcych charakteru dydaktycznego za 
bezpieczeristwo uczni6w odpowiedzialni Sq wychowawcy klas lub wyznaczona 
dorosla osoba , 
uczniowie dojeidiajqcy szkolnymi srodkami lokomocji obj~ci Sq w czasie dowoienia 
opiekq wyznaczonych os6b, 
uczn iowie dojeidiajqcy oczekujqcy na lekcj~ i po skoriczonych lekcjach oczekujqcy 
na autobus szkolny przebywajq w swietlicy szkolnej . 
Regulamin swietlicy stanowi odr~bny dokumenl. 

Dyrektor szkoly powierza kaidy oddzial szczeg61nej opiece wychowawczej jednemu 
z nauczycieli uczqcych w tym oddziale , zwanym wychowawcq, 
dla zapewnienia ciqglosci i skutecznosci wychowawczej wychowawca prowadzi sw6j 
oddzial przez trzy lata (od I do III klasy) 
zmiana wychowawcy moie nastqpic w przypadku : 

a) zmian organizacyjnych (inny podzial klas) 
b) wielokrotnego niewypelniania obowiqzk6w, 
c) notorycznego zaniedbywania prowadzenia obowiqzujqcej dokumentacji , 
d) aroganckiego i agresywnego stosunku do wychowank6w 

uzasadnionq na pismie propozycj~ zmiany wychowawcy rodzice skladajq na r~ce 
dyrektora szko/y, 
decyzja w w/w sprawie powinna zapasc w ciqgu 14 dni, 
od decyzji dyrektora szkoly rodzice mogq odwolac si~ do organu sprawujqcego 
nadz6r pedagogiczny nad szkolq. 

3. Zadania zespol6w nauczycielskich . 
a) W gimnazjum zatrudnieni Sq nauczyciele, pracownicy administracji i obslugi. 
b) Zasady zatrudniania pracownik6w i nauczycieli , 0 kt6rych mowa w poprzednim 

punkcie okreslajq odr~bne przepisy. 

c) Zadania nauczycieli : 
nauczyciel prowadzi prac~ dydaktycznq, wychowawczq i opiekuriczq oraz jest 
odpowiedzialny za jakosc i wyniki tej pracy, bezpieczeristwo powierzonych jego 
opiece uczni6w, 
nauczyciel jest odpowiedzialny za iycie, zdrowie i bezpieczeristwo uczni6w, w 
zwiqzku z tym ma obowiqzek: opieki nad uczniami w czasie trwania zaj~c 
dydaktycznych obowiqzkowych i nadobowiqzkowych, pelnienie dyiur6w przed 
lekcjami i w czasie przerw mi~dzylekcyjnych wedlug harmonogramu dyiur6w, opieki 
nad powierzonq mu grupq uczni6w w czasie wycieczek i imprez organizowanych 
przez szkol~ , 
nauczyciel jest zobowiqzany do organizowania w spos6b prawidlowy procesu 
dydaktycznego na swoich zaj~ciach , 
obowiqzkiem nauczyciela jest dbac 0 powierzone mu pomieszczenia szkolne , sprz~t 
oraz pomoce dydaktyczno-wychowawcze. Powinien r6wniei w miar~ moiliwosci 
wzbogacac je w ramach inwencji wlasnych, 
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nauczyciel ma obowiqzek wspierac rozw6j psychofizyczny dzieci, rozwijac ich 
zdolnosci i zainteresowania , 
zobowiqzany jest do bezstronnego i obiektywnego oceniania uczni6w oraz 
sprawiedliwego ich traktowania, 
udziela pomocy uczniom w eliminowaniu szkolnych niepowodzeri w oparciu 0 

rozpoznanie potrzeb uczni6w, 
ma obowiqzek doskonalic swoje umiejE;!tnosci dydaktyczne i podnosic poziom wiedzy 
merytorycznej, 
na tydzieri przed wystawieniem ocen nauczyciel informuje ustnie ucznia 0 ocenie ze 
swojego przedmiotu . 

d) Zadaniem wychowawcy jest: 
1. tworzenie warunk6w wspomagajqcych rozw6j ucznia, proces jego uczenia siE;! oraz 

przygotowywania do zycia w spoleczeristwie, 
2. inspirowanie i wspomaganie dzialari zespolowych uczni6w, 
3. podejmowanie dzialari umozliwiajqcych rozwiqzanie konflikt6w w zespole uczni6w, 

pomiE;!dzy uczniami a innymi czlonkami spolecznosci szkolnej, 
4. wychowawca w celu realizacji w/w zadari wykonuje nastE;!pujqce obowiqzki: 
a) otacza indywidualnq opiekq wychowawczq kazdego za swoich wychowank6w 
b) planuje i organizuje wsp61nie z uczniami i ich rodzicami: 

r6zne formy zycia zespolowego rozwijajqcego jednostki i integrujqcego zesp61 
uczniowski, 
ustala tresci i formy zajE;!c tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
wsp61dziala z nauczycielami uczqcymi w jego oddziale wsp61pracujqc z nimi i 
koordynujqc ich dzialania wychowawcze wobec og61u uczni6w, a takze wobec tych, 
kt6rym potrzebna jest indywidualna opieka, 

c) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuriczo
wychowawczych dzieci, wsp61dzialania z rodzicami , okazywania pomocy w swoich 
dzialaniach, wlqczanie ich w sprawy zycia klasy i szkoly, 

d) wsp61pracuje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pielE;!gniarkq i 
lekarzem szkolnym swiadczqcymi kwalifikowanq pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i 
trudnosci, takze zdrowotnych oraz zainteresowari i szczeg61nych uzdolnieri uczni6w 
organizujqc odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoly, zgodnie z 
zarzqdzeniem MEN w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno
pedagogicznej, 

e) wychowawca klasy utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczni6w ze 
szczeg61nym uwzglE;!dnieniem dzieci z dewiacjami. Informuje rodzic6w 0 postE;!pach 
dzieci w nauce i zachowaniu na zebraniach rodzicielskich organizowanych w 
terminach przewidzianych odrE;!bnymi harmonogramami (nie rzadziej niz raz na 
kwartal) , 

f) wychowawca prowadzi dokumentacjE;! zgodnie z odrE;!bnymi przepisami , 
g) wychowawca ma prawo korzystac z pomocy dyrektora i rady pedagogicznej oraz 

innych instytucji wspierajqcych pracE;! szkoly, 
h) wychowawca honoruje usprawiedliwienia nieobecnosci pi sane przez rodzic6w lub 

prawnych opiekun6w dziecka. Nie wymaga zaswiadczeri lekarskich , 
i) wychowawca powiadamia na pismie rodzic6w 0 grozqcych uczniowi ocenach 

niedostatecznych na p61rocze i na koniec roku szkolnego na miesiqc przed 
wystawieniem ocen. 
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5. Szczeg610we zasady syslemu oceniania. 
6. Organizacj~ dzialalnosci innowacyjnej i eksperymenlalnej - jezeli gimnazjum lakq 

prowadzi. 
7. Organizacj~ zaj~6 dodalkowych dla uczni6w z uwzgl~dnieniem w szczeg61nosci 

polrzeb rozwojowych. 
8. Formy opieki i pomocy uczniom, kl6rym z przyczyn rozwojowych , rodzinnych lub 

losowych polrzebna jesl pomoc i wsparcie. 
9. Organizacj~ wsp61dzialania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

innymi inslylucjami swiadczqcymi poradniclwo i specjalislycznq pomoc dzieciom i 
rodzicom. 

10. Zasady i formy wsp61dzialania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w 
zakresie nauczania, wychowania i profilaklyki. Rodzice i nauczyciele wsp61dzialajq 
ze sobq w sprawach wychowania i kszlalcenia dzieci. Konlakly rodzic6w i nauczycieli 
mogq mie6 form~ zorganizowanqjak r6wniez indywidualnq. Ich lemalyka powinna 
dolyczy6 szczeg6lnie: 
informacji dolyczqcej zadan i zamierzen dydaklyczno-wychowawczych w klasie, 
znajomosci zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczni6w w gimnazjum 
oraz zasad przeprowadzania egzamin6w sprawdzajqcych i klasyfikacyjnych, 
rzelelnej informacji na lemal ucznia, jego zdrowia , zachowania posl~p6w i przyczyn 
Irudnosci w nauce, 
wdrazania i przekazywania organowi nadzorujqcemu szkol~ opinii na lemal pracy 
szkoly. 

2. Program wychowawczy gimnazjum, 0 kl6rym mowa w us!. 1 pkl. 1 uchwala rada 
pedagogiczna po zasi~gni~ciu opinii rady rodzic6w i samorzqdu uczniowskiego. 

§3 

3. Slatut gimnazjum okresla: 
3.1. Szczeg610we kompelencje organ6w gimnazjum , kl6rymi Sq: 
a) dyreklor szkoly 
b) rada pedagogiczna 
c) samorzqd uczniowski 
d) rada rodzic6w. 

Dyreklor gimnazjum ma prawo odwola6 si~ do organu sprawujqcego nadz6r 
pedagogiczny. 
1. Dyreklor gimnazjum: 

kieruje biezqcq dzialalnosciq dydaklyczno-wychowawczq gimnazjum oraz 
reprezenluje je na zewnqlrz, 
sprawuje nadz6r pedagogiczny, 
sprawuje opiek~ nad uczniami oraz slwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aklywne dzialania prozdrowolne 
realizuje uchwaly rady pedagogicznej i komilelu rodzicielskiego podj~le w ramach ich 
kompelencji, 
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ustala organizacj~ doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
podejmuje uchwaly w sprawach skreslenia z listy uczniow. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
organizacj~ pracy gimnazjum, zwlaszcza tygodniowy rozklad zaj~e lekcyjnych, 
projekt planu finansowego gimnazjum, 
wnioski dyrektora 0 przyznanie nauczycielom odznaczeri, nagrod i wyroznieri, 
propozycj~ dyrektora w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zaj~e w 
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych platnych zaj~e 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych, 
moze wyst~powae z wnioskiem do organu prowadzqcego szkol~ 0 odwolanie 
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego kierowniczego stanowiska, 
w powyzszej sprawie decyzja organu prowadzqcego powinna zapase w ciqgu 14 dni. 

Uchwaly rady pedagogicznej Sq podejmowane zwyklq wi~kszosciq glosow w obecnosci 
co najmniej 2/3 jej czlonkow. Rada pedagogiczna ustala swoj regulamin. Zebrania rady 
Sq protokolowane. 
b) Samorzqd Uczniowski 
1. w gimnazjum dziala samorzqd uczniowski zwany dalej "samorzqdem" 
2. Samorzqd tworzq wszyscy uczniowie gimnazjum. 
3. Zasady wybierania i dzialania organow samorzqdu okresla regulamin uchwalony 

przez ogol uczniow w glosowaniu rownym, tajnym i powszechnym. Organy 
samorzqdu sqjedynymi reprezentantami ogolu uczniow. 

4. Regulamin samorzqdu nie moze bye sprzeczny ze statutem gimnazjum. 
5. Samorzqd moze przedstawie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczegolnosci dotyczqcych realizacji 
podstawowych praw uczniow, takich jak: 
prawo do zapoznania si~ z programem nauczania, z jego tresciq, celami i stawianymi 
wymaganiami, 
prawo do jawnej, umotywowanej oceny post~pow w nauce i zachowaniu , 
prawo do organizacji zycia szkolnego, umozliwiajqce zachowanie wlasciwych 
proporcji mi~dzy wysilkiem szkolnym a mozliwosciq rozwijania i zaspakajania 
wlasnych zainteresowari, 
prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
prawo organizowania dzialalnosci kulturalnej, oswiatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej, zgodnie z wlasnymi potrzebami i mozliwosciami organizacyjnymi w 
porozumieniu z dyrektorem, 
prawo wyboru nauczyciela pelniqcego rol~ opiekuna samorzqdu. 

c) Rada Rodzicow. 
1. W gimnazjum dziala rada rodzicow stanowiqca reprezentacj~ rodzicow uczniow. 
2. Zasady tworzenia rady rodzicow uchwala ogol rodzicow szkoly. 
3. Rada rodzicow uchwala regulamin swojej dzialalnosci, ktory nie moze bye sprzeczny 

ze statutem gimnazjum. 
3.2 Zasady wspoldzialania organow gimnazjum oraz sposob rozwiqzywania sporow 

mi~dzy nimi. 
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§4 

4. Statut gimnazjum okresla organizacj~ gimnazjum z uwzgl~dnieniem § 5-12. 

§5 

5. Podstawowq jednostkq organizacyjnq gimnazjum jest oddzial. 

§6 

1. Oddzial mozna dzielic na grupy na zaj~ciach z j~zyka obcego i informatyki oraz na 
zaj~ciach dla kt6rych z tresci programu nauczania wynika koniecznosc prowadzenia 
cwiczen , w tym laboratoryjnych z zastrzezeniem us!. 2. 

2. Podzial na grupy jest obowiqzkowy na zaj~ciach z j~zyk6w obcych i informatyki w 
oddzialach liczqcych powyzej 24 uczni6w oraz podczas cwiczen , w tym 
laboratoryjnych w oddzialach liczqcych powyzej 30 uczni6w. 

3. W przypadku oddzial6w liczqcych odpowiednio mniej niz 24 uczni6w lub mniej niz 30 
uczni6w podzialu na grupy na zaj~ciach , 0 kt6rych mowa w us!. 2, mozna 
dokonywac za zgodq organu prowadzqcego szkol~. 

4. Zaj~cia z wychowania fizycznego prowadzone Sq w grupach liczqcych od 12 do 26 
uczni6w. 

§7 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minu!. 

§8 

1. Dla uczni6w, kt6rzy muszq dluzej przebywac w gimnazjum ze wzgl~du na czas pracy 
ich rodzic6w (prawnych opiekun6w) lub organizacj~ dojazd6w do szkoly, gimnazjum 
organizuje swietlic~. 

2. W swietlicy prowadzone Sq zaj~cia w grupach wychowawczych . Liczba uczni6w w 
grupie nie powinna przekraczac 25. 

§9 

Statut gimnazjum okresla szczeg61owo zadania i organizacj~ biblioteki szkolnej oraz 
zadania nauczyciela bibliotekarza zgodnie z odr~bnymi przepisami. 
1. Biblioteka gimnazjalna jest pracowniq gimnazjum sluzqcq do realizacji potrzeb i 

zainteresowan uczni6w, zadan dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum , 
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej 
wsr6d rodzic6w. 

2. Z biblioteki mogq korzystac uczniowie , nauczyciele i inni pracown icy gimnazjum, 
rodzice a takze inne osoby za zgodq dyrektora. 
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3. Pomieszczenie biblioleki powinno umozliwiac gromadzenie i opracowywanie zbior6w 
oraz wypozyczanie ksiqzek . 

4. Lekcje biblioleczne b~dq odbywac si~ w pomieszczeniach dydaklycznych 
gimnazjum. 

5. Dyreklor gimnazjum w porozumieniu z bibliolekarzem i nauczycielami j~zyka 
polskiego uslali godziny pracy biblioleki w laki spos6b, by zapewnic najlepszy dosl~p 
do jej zbior6w. 

6. Zadania nauczyciela bibliolekarza . 
Praca pedagogiczna z czylelnikiem obejmuje: 
udosl~pnianie zbior6w, 
udzielanie informacji bibliolecznych , informowanie uczni6w i nauczycieli 0 nowych 
nabylkach, 
rozmowy z czylelnikami 0 ksiqzkach, 
przysposobienie czylelnicze i kszlalcen ie uczni6w jako uzylkownik6w informacji, 
inspirowanie pracy aklywu bibliolecznego, 
informowanie nauczycieli 0 czylelniclwie uczni6w, 
przeprowadzanie rMnych form wizualnej informacji i propagandy ksiqzki (gazelki , 
wyslawki , apele biblioleczne), 

6.1. Praca organizacyjna obejmuje: 
gromadzenie zbior6w, 
ewidencj~ zbior6w, 
opracowanie biblioleczne zbior6w, 
selekcj~ zbior6w, 
konserwacje zbior6w, 
organizacj~ warszlalu informacyjnego, 
organizacj~ udosl~pniania zbior6w, 
planowanie , sprawozdawczosc, odpowiedzialnosc malerialnq. 

§10 

1. Szczeg610wq organizacj~ nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
okresla arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyreklora szkoly z 
uwzgl~dnieniem szkolnego planu nauczania 0 kl6rym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych plan6w nauczania do dnia 30 kwielnia kazdego roku. 

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza si~ w szczeg6lnosci : liczb~ 
pracownik6w szkoly, w Iym pracownik6w zajmujqcych slanowiska kierownicze , 
og61nq liczb~ zaj~c edukacyjnych finansowanych ze srodk6w przydzielonych przez 
organ prowadzqcy szkol~ . 

§ 11 

Na podslawie zalwierdzonego arkusza organizacyjnego gimnazjum dyreklor szkoly z 
uwzgl~dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, uslala Iygodniowy rozklad zaj~c 
okreslajqcy organizacj~ slalych, obowiqzkowych i nadobowiqzkowych zaj~c 
edukacyjnych. 
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§ 12 

Statut gimnazjum okresla zakres zadan nauczycieli oraz innych pracownik6w z 
uwzgl~dnieniem przepis6w § 15 - 17. 

§13 

Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczn't, wychowawcz't, opiekuncz't i jest 
odpowiedzialny za jakose tej pracy oraz bezpieczenstwo powierzonych jego opiece 
uczni6w. 

§ 14 

1. Nauczyciele prowadz'tcy zaj~cia w danym oddziale tworz't zesp61, kt6rego zadaniem 
jest w szczeg61nosci ustalenie zestawu program6w nauczania dla danego oddzialu 
oraz jego modyfikowanie w miar~ potrzeb. 

2. Nauczyciele mog't tworzye zespoly wychowawcze , zespoly przedmiotowe lub inne 
zespoly problemowo-zadaniowe. 

3. Prac't zespolu kieruje przewodnicz'tcy powolany przez dyrektora na wniosek 
zespolu . 

§15 

1. Oddzialem opiekuje si~ nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciqglosci i skutecznosci pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekowal si~ danym oddzialem w ciqgu calego etapu edukacyjnego. 
3. Formy spelniania zadan nauczyciela wychowawcy powinny bye dostosowane do 

wieku uczni6w, ich potrzeb oraz warunk6w srodowiskowych szkoly. 

§ 16 

Statut gimnazjum okresla szczeg61owo zasady przyjmowania uczni6w do gimnazjum 
oraz ich prawa i obowi'tzki. 
1. Uczniowie szkoly. 
1.1. obw6d gimnazjum obejmuje obwody szkolne szk61 podstawowych w Baboszewie 

i Mystkowie; do Gimnazjum mog't ucz~szczae wszyscy uczniowie z wyzej 
wymienionego obwodu oraz w przypadku wolnych miejsc uczniowie z poza obwodu 
w kolejnosci zgloszen. 

1.2. do gimnazjum UCzE;lszczaj't uczniowie od 13 do 16 roku zycia, nie p6iniej niz do 
18 roku zycia. 

1.3. Uczen moze bye skreslony z listy uczni6w jedynie z r6wnoczesnym 
przeniesieniem do innego gimnazjum oraz gdy ukonczyl18 rok zycia lub gdy kurator 
zwolni tego ucznia z obowi'tzku szkolnego. 

2. Prawa i obowi'tzki uczni6w. 
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2.1. Uczeri ma obowiqzek przestrzegania postanowieri zawartych w statucie gimnazjum 
a zwlaszcza dotyczqcych: 

systematycznego i efektywnego uczestniczenia w zaj~ciach lekcyjnych i w zyciu 
szkoly, 
przestrzegania zasad kultury wsp6lzycia w odniesieniu do koleg6w, nauczycieli i 
innych pracownik6w szkoly, 
odpowiedzialnosci za wlasne zycie, zdrowie i higien~ oraz rozw6j, 
dbae 0 wlasne dobro, lad i porzqdek w szkole . 
posiadania i noszenia standardowego mundurka. Ubrania majq bye schludne , czyste 
i wyprasowane. Dlugose sp6dnic do kolan , talia zakryta. Str6j nie powinien bye 
wyzywajqcy i ekstrawagancki, 
kr6j mundurka ustala dyrektor gimnazjum z porozumieniu z Radq Rodzic6w, 
na specjalne uroczystosci szkolne posiadae str6j odswi~tny . Dla dziewczqt biala 
wizytowa bluzka lub koszula zakrywajqca tali~ , granatowa lub czarna sp6dnica , nie 
kr6tsza niz do kolan, skromne rajstopy i buty na niskim obcasie. Dla chlopc6w 
elegancka koszula, marynarka lub sweter w kolorze czarnym lub granatowym, 
wizytowe spodnie i buty, 
wylqczenia telefonu kom6rkowego (odtwarzacza) w czasie trwania lekcji (dotyczy 
r6wniez zaj~e w swietlicy, czytelni i zaj~e pozalekcyjnych) - szkola nie ponosi 
odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczone , skradzione lub zgubione telefony 
kom6rkowe lub odtwarzacze (z wyjqtkiem sytuacji , gdy zostanq one oddane do 
depozytu) . 

2.3. Uczeri ma prawo do: 
wlasciwie organizowanego procesu ksztalcenia , zgodnie z zasadami pracy 
umyslowej, 
opieki wychowawczej i zapewnionych warunk6w bezpieczeristwa, ochrony przed 
wszelkimi formami przemocy fizycznej bqdz psychicznej i poszanowania godnosci , 
zyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
swobody wyrazania mysli i przekonari , w szczeg61nosci dotyczqcych zycia 
gimnazjum , a takze swiatopoglqdowych i religijnych , jezeli nie narusza tym dobra 
innych os6b, 
rozwijania zainteresowari, zdolnosci i talent6w, 
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposob6w kontroli 
post~p6w w nauce, 
pomocy w przypadku trudnosci w nauce, 
korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, 
korzystania z pomieszczeri szkolnych, sprz~tu , srodk6w dydaktycznych, 
ksi~gozbior6w , podczas zaj~e lekcyjnych i pozalekcyjnych , 
wplywania na zycie szkoly poprzez dzialalnose samorzqdowq, zrzeszania si~ w 
organizacjach dzialajqcych w gimnazjum, 
swobodnej przynaleznosci wszystkich czlonk6w spolecznosci szkolnej do organizacji 
mlodziezowych dzialajqcych w gimnazjum, 
korzystania z dodatkowych zaj~e pozalekcyjnych , k61 zainteresowari oraz r6znego 
rodzaju imprez i uroczystosci organizowanych przez spolecznose szkolnq, 
zwolnienia si~ z zaj~e lekcyjnych i pozalekcyjnych na osobistq lub pisemnq prosb~ 
rodzic6w. 
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3. Nagrody i kary. 
3.1. Uczeri moze otrzymae nagrod~ za bardzo dobre wyniki w nauce (srednia ocen 5) 
oraz wzorowe zachowanie, za sukcesy sportowe i wyr6zniajqcq prac~ w organizacjach 
szkolnych . Mogq bye r6wniez nagradzani laureaci konkurs6w przedmiotowych . 
3.2. Uczniowie, kt6rzy uzyskali nagrody w r6znych dziedzinach pracy szkoly, kogq 

otrzymae listy pochwalne. 
3.3. Rodzice nagrodzonych uczni6w mogq otrzymae listy pochwalne. 
3.4. Za sredniq ocen 4.75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie uczeri otrzymuje 

na zakoriczenie roku szkolnego swiadectwo z czerwonym paskiem. 
3.5. Nagrody oraz listy pochwalne przyznawane Sq na koniec roku szkolnego. 
3.6. Szkola ma obowiqzek informowania rodzic6w lub opiekun6w ucznia 0 przyznanej 

mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 
3.7. Kary mogq bye stosowane w przypadku przekroczenia postanowieri statutu. 
3.8. Zniszczonq celowo i swiadomie wlasnose szkoly winowajca zmuszony jest 

odkupie, naprawie lub poniese kar~ winny spos6b nie naruszajqcy godnosci 
osobistej ucznia po konsultacji z wychowawcq lub dyrektorem i rodzicami lub 
opiekunami. 

3.9. Swiadkowie wybryk6w chuligariskich lub akt6w wandalizmu zobowiqzani Sq 
powiadomie 0 nich jak najszybciej nauczyciela, wychowawc~ klasy lub dyrektora, 
gdyz bierna akceptacja chuligaristwa lub wandalizmu uwazana jest przez naszq 
spolecznose szkolnq za r6wnoznacznq z czynnq i jest r6wniez karana. 

3.10. Dobrowolne i szybkie przyznanie si~ do winy powaznie lagodzi wymiar kary. 
3.11. Wybryk chuligariski , aspoleczna postawa, lekcewazenie swych obowiqzk6w jest 

podstawq nie tylko obnizenia oceny ze sprawowania, ale r6wniez nieprzyznawania 
nagr6d , zakazu uczestnictwa w uroczystosciach i imprezach szkolnych, 
reprezentowaniu jej na zewnqtrz. 

3.12. Uczeri ma prawo odwolania si~ od kary i nagrody zastosowanej przez 
nauczyciela lub wychowawc~ do dyrektora szkoly w ciqgu 3 dni. 

3.13. Od decyzji dyrektora szkoly uczeri lub rodzice majq prawo odwolae si~ do organu 
sprawujqcego nadz6r pedagogiczny nad szkolq. 

3.14. Szczeg610wy system nagr6d i kar zawarty jest w rozdziale dotyczqcym WSO 

§17 

Gimnazjum uzywa piecz~ci urz~dowej, zgodnie z odr~bnymi przepisami. 

§ 18 

Gimnazjum posiada wlasny sztandar oraz ceremonial szkolny. 

§19 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacj~ zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum okreslajq odr~bne przepisy. 
3. Dzialalnose szkoly oparta jest na zasadzie funkcjonowania jednostki budzetowej. 
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Rozdzial2 
Ceremonial szkolny 

§ 20 

1. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie posiada wlasny sztandar, 
poswi~cony w dniu 10 listopada 2006r. 

2. Sztandar jest symbolem tradycji polskiej szkoly, milosci do Ojczyzny i idei 
zawartych w Statucie Gimnazjum. 

3. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczajq sztandar szacunkiem, oddajqc mu 
nalezne honory. 

4. Sztandar 0 wymiarach 80 cm x 80 cm. 
5. W przypadku zaloby narodowej lub wewn~trznej w Gimnazjum, przypina si~ na 

drzewcu sztandaru od strony godla panstwowego kokard~ z czarnej wstqzki. 

§ 21 

1. Gimnazjum wyst~puje ze sztandarem podczas: 
A. uroczystosci rozpocz~cia oraz zakonczenia roku szkolnego, 
B. slubowania klas I, 
C. pozegnania absolwent6w, 
D. Swi~ta Patrona, 
E. uroczystych akademii szkolnych, 
F. uroczystosci skladania kwiat6w w miejscach pami~ci narodowej, 
G. uroczystosci patriotycznych i religijnych w kt6rych bierze udzial 

spolecznosc Gimnazjum lub jego delegacja. 

§ 22 

2. W sklad pocztu sztandarowego wchodzi chorqzy i dwie uczennice asystujqce. 
3. Uczniowie do pocztu sztandarowego Sq typowani przez Samorzqd Uczniowski 

sposr6d uczni6w wyrOiniajqcych si~ w nauce i zachowaniu . 
4. Powoluje si~ drugi sklad rezerwowy pocztu, kt6ry moze zastqpic stalq obsad~ 

pocztu w razie ich nieobecnosci. 
5. Poczet sztandarowy wyst~puje w stroju galowym z bialo - czerwonq szarfq, 

przewieszonq przez prawe rami~, zwr6conq kolorem bialym w stron~ koln ierza, 
spi~tq na lewym biodrze. Poczet wyst~puje w bialych r~kawiczkach. 
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§ 23 

1. W postawie zasadniczej sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze, na 
wysokosci czubka buta, postawiony na "stopce" drzewca. Drzewce przytrzymuje 
prawq rE~kq na wysokosci pasa. 

2. 5ztandarem wykonuje si~ nast~pujqce chwyty: 
A. "Na rami~", 
B. "Prezentuj", 
C. "Do nogi". 

3. Wykonujqc chwyt "Na rami~", chorqzy prawq r~kq (pomagajqc sobie lewq) 
ktadzie drzewce na prawe rami~ i trzyma je pod kqtem 45° (w stosunku do 
ramienia). 

4. Wykonujqc chwyt "Prezentuj" z potozenia "Do nogi", sztandarowy podnosi 
sztandar prawq r~kq pionowo do gory wzdtuz prawego ramienia (dton prawej r~ki 
na wysokosci barku). Nast~pn ie lewq r~kq chwyta drzewce sztandaru tuz pod 
praWq i opuszcza prawq r~k~ na catq jej dtugosc, obejmujqc dolnq cz~sc drzewca. 
Asysta sztandaru w postawie zasadniczej . Chwyt "Prezentuj" wykonuje si~ na 
komend~: "Na prawo (Iewo) patrz". 

5. Wykonujqc chwyt "Do nogi" z potozenia "Prezentuj" lub z polozenia "Na rami~", 
sztandarowy przenosi sztandar prawq r~kq (pomagajqc sobie lewq) do nogi. 
Chwyt " Do nogi" wykonuje si~ na komend~: "Bacznosc". 

6. 5alutowanie sztandarem w miejscu wykonuje si~ z potozenia "Prezentuj". Kiedy 
odbierajqcy honory zblizy si~ na 5 krokow, sztandarowy robi zwrot w prawo w 
skos z jednoczesnym wysuni~ciem lewej nogi w przod, na odlegtosc stopy, i 
pochyla sztandar do przodu pod kqtem 45° . Asysta sztandaru w postawie 
zasadniczej . 5ztandarowy pozostaje w tej postawie dotqd, az odbierajqcy honory 
znajdzie si~ w odlegtosci kroku za sztandarem, wtedy bez komendy przenosi 
sztandar do potozenia "Prezentuj". 

7. Maszerujqc, honory sztandarem oddaje si~, salutujqc przez pochylenie sztandaru 
na komend~ "Na prawo (Iewo) patrz". 5ztandarowy pochyla sztandar do postawy 
"Na rami~". 

§ 24 

1. Podczas udziatu sztandaru we Mszy Swi~tej: 
A. Chorqzy wykonuje sztandarem chwyt "Prezentuj" w czasie Ewangelii i 

Blogostawienstwa. 
B. Podczas Podniesienia sztandarowy salutuje sztandarem. Asystujqcy w 

postawie zasadniczej. 
C. Podczas pozostatych cz~sci Mszy Sw. Chorqzy trzyma sztandar w postawie 

"Do nogi". 
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2. Wprowadzanie sztandaru: 
A. Na komend~ "Bacznose. Sztandar wprowadzie" poczet wprowadza sztandar 

w postawie "Na rami~". 
B. Na komend~ "Do hymnu" - poczet wykonuje salutowanie sztandarem. 

3. Wyprowadzanie sztandaru: 
A. Na komend~ "Bacznose. Sztandar wyprowadzie" poczet wprowadza w 

marszu sztandar w postawie "Na rami~". 
4. Siubowanie pocztu sztandarowego. 

A. Na komend~ "Poczet sztandarowy. Wystqp" chorqzy i asysta wprowadza 
sztandar w postawie "Na rami~". 

B. Na komend~ "Do slubowania" chorqzy wykonuje salutowanie sztandarem. 
Asysta w postawie zasadniczej. 

C. Uczestnicy slubowania w postawie zasadniczej wyciqgajq prawe dlonie z 
palcami ulozonymi do salutowania i powtarzajq tekst slubowania. 

§ 25 
Ustala si~ nast~pujqCq trese slubowania: 

1. Siubowanie klas I: 
Rot~ slubowania odczytuje Dyrektor lub nauczyciel, a uczniowie powtarzajq 
slowa. 

"My, uczniowie Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie uroczyscie 
slubujemy: 

strzec patriotycznej spuscizny przekazywanej nam przez 
poprzednie pokolenia Polakow; 

Siubujemy; 
godnie reprezentowae szkol~ w kazdej sytuacji i 
miejscu; 

Siubujemy: 
dbae 0 honor szkoly oraz wspoltworzye jej autorytet; 

Siubujemy: 
przez wytrwalq nauk~ i prac~ wzrastae na tych, ktorzy 
b~dq szanowae god nose kazdego czlowieka; 

Siubujemy. 

Siubowanie moze bye zlozone z dodaniem slow: "Tak mi dopom6i: Bog". 
2. Siubowanie absolwentow: 

Rot~ slubowania odczytuje przedstawiciel klas III lub nauczyciel, a uczniowie 
powtarzajq slowa: 
"Opuszczajqc Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, dzi~kuj~ 
nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoly, za trud wlozony w moje 
ksztalcenie i wychowanie. 
Przyrzekam: 
- godnie reprezentowae nasze Gimnazjum, 
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dqzye do zdobywania nowej wiedzy i umiej~tnosci, 
pracowae nad doskonaleniem swojego charakteru. 

Przyrzekam, ze nauka zdobyta w tej szkole, b~dzie sluzyla dobru Rzeczpospolitej 
Polskiej". 

Siubowanie moze bye zlozone z dodaniem slow: "Tak mi dopomoz Bog". 

Rozdziat 3 
Wewnatrzszkolny System Oceniania 

1. Wewnqtrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Baboszewie zostal 
opracowany zgodnie z Rozporzqdzeniem MENiS z dnia 
7 wrzesnia 2004r. w sprawie warunku i sposobu oceniania, klasyfikowania 
promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzenia egzamin6w 
sprawdzian6w w szkolach publicznych IOz. U. 2004r. Nr 199, poz. 2046/. 

2. Zgodnie z rozporzqdzenia MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunk6w i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz 
przeprowadzania egzamin6w, sprawdzian6w w szkolach publicznych (Oz. U. Nr 
83 z 2007r. poz 562) . 

3. Wewnqtrzszkolny System Oceniania zostal uchwalony i zatwierdzony przez 
Rad~ Pedagogicznq Gimnazjum w Baboszewie w dniu 20 stycznia 2005r. 

§1 
1. Ocenianiu podlegajq: 
- os i qgni~cia edukacyjne ucznia; 
- zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiqgni~6 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i post~p6w w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i 
umiej~tnosci w stosunku do wymagan edukacyjnych wynikajqcych z podstawy 
programowej, okreslonej w odr~bnych przepisach , i realizowanych w szkole 
program6w nauczania , uwzgl~dniajqcych t~ podstaw~ . 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc~ 
klasy, nauczycieli oraz uczni6w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad wsp61zycia spolecznego i norm etycznych oraz obowiqzk6w ucznia 
okreslonych w statucie szkoly. 

§2 
1. Ocenian ie osiqgn i~6 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa s i~ w ramach 
oceniania wewnqtrzszkolnego . 
2. Ocenianie wewnqtrzszkolne ma na celu : 
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- informowanie ucznia 0 poziomie jego osiqgni~c edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz 0 post~pach w tym zakresie; 
- udzielanie uczn iowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju ; 
- motywowanie ucznia do dalszych post~p6w w nauce i zachowaniu ; 
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 0 

post~pach , trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 
- umozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
wychowawczej . 
3. Ocenianie wewnqtrzszkolne obejmuje: 
- formulowanie przez nauczycieli wymagari edukacyjnych niezb~dnych do uzyskania 
poszczeg61nych sr6drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiqzkowych i 
dodatkowych zaj~c edukacyjnych; 
- ustalanie kryteri6w oceniania zachowania ; 
- ocenianie biezqce i ustalanie sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiqzkowych 
edukacyjnych dodatkowych zaj~c edukacyjnych oraz sr6drocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, wedlug przyj~tej w § 3 us!. 2 i § 4 ust. 3 skali i w 
okreslonych ponizej formach ; 
- przeprowadzanie egzamin6w klasyfikacyjnych ,; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiqzkowych i dodatkowych zaj~c 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , wedlug skali , 0 kt6rej 
mowa w § 3 us!. 2 i § 4 ust. 3; 
6) ustalanie warunk6w i trybu uzyskania wyzszych niz przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiqzkowych i dodatkowych zaj~c edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania ; 
7) ustalanie warunk6w i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji 0 post~pach i trudnosciach ucznia w nauce. 

§ 3. 

1. Nauczyciele do korica drugiego tygodnia danego roku szkolnego informujq 
uczni6w, oraz ich rodzic6w (prawnych opiekun6w) 0: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezb~dnych do uzyskania poszczeg61nych 
sr6drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiqzkowych i dodatkowych 
zaj~c edukacyjnych , wynikajqcych z realizowanego przez siebie programu 
nauczania ; 
2) sposobach sprawdzania osiqgni~c edukacyjnych uczni6w i zasadach poprawy 
ocen biezqcych ; 
3) informacje wymienione w pkt 1), 2) dost~pne Sq w bibliotece szkolnej i na stronie 
internetowej szkoly 0 czym rodzice (opiekunowie prawn i) zostajq poinformowani na 
pierwszym zebraniu rodzic6w. 
2. Wychowawca klasy na drugiej w danym roku szkolnym godzinie do dyspozycji 
wychowawcy informuje uczn i6w, 0 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania , 0 warunkach i trybie uzyskania wyzszej niz przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 0 skutkach ustalenia uczniowi nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i odnotowuje to w dzienniku. 
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3. Wychowawcy, na pierwszym, wrzesniowym spotkaniu informujq rodzic6w 
(prawnych opiekun6w) 0 terminach og61nych zebrari klasowych i indywidualnych 
spotkari z nauczycielami, na kt6rych uzyskujq oni informacj~ 0 post~pach i 
trudnosciach w nauce oraz 0 zachowaniu ich dzieci. Ponadto wychowawcy informujq 
w6wczas rodzic6w (prawnych opiekun6w) 0 warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyzszej niz przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 0 skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania . 

§ 4. 

1. Oceny sqjawne dla ucznia i jego rodzic6w (prawnych opiekun6w). 
2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) nauczyciel 
uzasadnia w formie pisemnej ustalonq ocen~ . 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w), sprawdzone i 
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczqca oceniania 
ucznia jest udost~pniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) . 
4. Nauczyciel przechowuje w szkole , w niedost~pnym miejscu dla os6b postronnych 
wszystkie ocenione prace ucznia oraz innq dokumentacj~ dotyczqCq oceniania 
ucznia do ostatniego dnia roku szkolnego. 
5. Dokumentacja, 0 kt6rej mowa w us!. 3 ius!. 4 , zostaje zniszczona przez 
nauczyciela w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. 

§ 5. 

1. Nauczyciel jest obowiqzany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , 
dostosowae wymagania edukacyjne, 0 kt6rych mowa w § 11 us!. 1 pkt 1, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u kt6rego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnosci w uczeniu 
si~ , uniemozliwiajqce sprostanie tym wymaganiom , z zastrzezeniem us!. 2 i 3. 
2. Dostosowanie wymagari edukacyjnych , 0 kt6rych mowa w § 3 us!. 1 pkt 1, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u kt6rego 
stwierdzono specyficzne trudnosci w uczeniu si~, uniemozliwiajqce sprostanie tym 
wymaganiom , nast~puje takze na podstawie opinii niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, 0 kt6rej 
mowa wart. 71 bus!. 3b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty, 
zwanej dalej "ustawq" , z zastrzezeniem us!. 3. 
3. W przypadku ucznia posiadajqcego orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagari edukacyjnych , 
o kt6rych mowa w § 3 us!.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia moze nastqpie na podstawie tego orzeczenia . 

§ 6. 
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , plastyki i muzyki nalezy 
w szczeg61nosci brae pod uwag~ wysilek wkladany przez ucznia w wywiqzywanie s i~ 
z obowiqzk6w wynikajqcych ze specyfiki tych zaj~e. 
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§ 7. 

1. Dyrektor szkoly zwalnia ucznia z zaj~c z wychowania fizycznego lub informatyki 
na podstawie opinii 0 ograniczonych mozliwosciach uczestniczenia ucznia w tych 
zaj~ciach , wydanej przez lekarza , oraz na czas okreslony w tej opinii. 
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj~c z wychowania fizycznego lub informatyki w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si~ 
"zwolniony". 

§ 8. 

1. Dyrektor szkoly, na wniosek rodzic6w (prawnych opiekun6w) oraz na podstawie 
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
niepublicznej poradni specjalistycznej, spelniajqcej warunki, 0 kt6rych mowa wart. 
71 bus!. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadq sluchu lub z gl~bokq dysleksjq rozwojOWq 
z nauki drugiego j~zyka obcego, jesli zostal on uj~ty w planie nauczania, z 
zastrzezeniem us!. 2. Zwolnienie moze dotyczyc cz~sci lub calego okresu 
ksztalcenia w gimnazjum. 
2. W przypadku ucznia posiadajqcego orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego j~zyka 
obcego moze nastqpic na podstawie tego orzeczenia. 
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j~zyka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si~ "zwolniony". 

§ 9. 

1. Klasyfikacja sr6droczna polega na okresowym podsumowaniu osiqgni~c 
edukacyjnych ucznia z zaj~c edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie 
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - wedlug skali okreslonej w § 11 us!. 1 
i 14 us!. 2 - sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i sr6drocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania , z zastrzezeniem us!. 2. 

2. Klasyfikacja sr6droczna ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu 
umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego os i qgn i ~c edukacyjnych z 
zaj~c edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie nauczania, z uwzgl~dnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 
odr~bnych przepis6w, i zachowania ucznia oraz ustaleniu sr6drocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i sr6drocznej oceny klasyfi kacyjnej 
zachowania , zgodnie z §11 us!. 2 i § 14 us!. 3. 
3. Klasyfikacj~ sr6drocznq uczni6w przeprowadza si~ raz w ciqgu roku szkolnego w 
drugq srod~ stycznia . Klasyfikacj~ rocznq przeprowadza si~ w przedostatnim 
tygodniu zaj~c edukacyjnych w danym roku szkolnym. 
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4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiqgni~c edukacyjnych ucznia z 
zaj~c edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie nauczania , i zachowania ucznia 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedlug skali , 0 kt6rej 
mowa w §11 us!. 1 i §14 us!. 2. 
5. Klasyfikacja roczna ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym 
polega na podsumowaniu jego osiqgni~c edukacyjnych z zaj~c edukacyjnych , 
okreslonych w szkolnym planie nauczania , z uwzgl~dnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr~bnych 
przepis6w, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania , zgodnie z §11 us!. 1 i §14 us!. 3. 
6. Na dwa tygodnie przed rocznym (sr6drocznym) klasyfikacyjnym zebraniem 
plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzqcy poszczeg61ne zaj~cia 
edukacyjne oraz wychowawca klasy Sq obowiqzani poinformowac ucznia i jego 
rodzic6w (prawnych opiekun6w) 0 przewidywanych dla niego rocznych 
(sr6drocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i przewidywanej 
sr6drocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 0 przewidywanej rocznej ocenie 
zachowania oraz sr6drocznej i rocznej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu 
z zaj~c edukacyjnych wychowawca informuje na miesiqc przed rocznym 
(sr6drocznym) zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Powyzsze informacje 
wpisywane Sq ol6wkiem do dziennika i przekazywane w formie pisemnej przez 
wychowawc~ rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Informacja potwierdzona 
podpisem rodzic6w przechowywana jest w dokumentacji wychowawcy. 
7. Nie pMniej niz na cztery dni przed rocznym (sr6drocznym) klasyfikacyjnym 
zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzqcy poszczeg61ne zaj~cia 
edukacyjne oraz wychowawcy klas ustalajq roczne (sr6droczne) oceny 
klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych i roczne (sr6droczne) oceny klasyfikacyjne z 
zachowania. 

§ 10. 

1. Sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych zaj~c edukacyjnych 
ustalajq nauczyciele prowadzqcy poszczeg61ne obowiqzkowe zaj~cia edukacyjne, a 
sr6drocznq i rocznq ocen~ klasyfikacyjnq zachowania - wychowawca klasy po 
zasi~gni~ciu opinii nauczycieli , uczni6w danej klasy oraz ocenianego ucznia . 
2. Sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj~c edukacyjnych 
ustalajq nauczyciele prowadzqcy poszczeg61ne dodatkowe zaj~cia edukacyjne. 
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj~c edukacyjnych nie ma wplywu na 
promocj~ do klasy programowo wyzszej ani na ukoriczenie szkoly. 
3. Sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych oraz dodatkowych 
zaj~c edukacyjnych ustalajq nauczyciele prowadzqcy poszczeg61ne zaj~cia 
edukacyjne na podstawie co najmniej trzech ocen cZqstkowych w przypadku zaj~c 
realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, lub na podstawie co najmniej 
czterech ocen cZqstkowych w przypadku zaj~c realizowanych w wymiarze 2 i wi~cej 
godzin tygodniowo. 
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§ 11. 

1. Oceny biezqce, sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych 
ustala si~ wedlug nast~pujqcej skali: 
1) stopien celujqcy - 6; 
2) stopien bardzo dobry - 5; 
3) stopien dobry - 4; 
4) stopien dostateczny - 3; 
5) stopien dopuszczajqcy - 2; 
6) stopien niedostateczny - 1, 

z zastrzezeniem us!. 2. 
2. Kryteria ocen klasyfikacyjnych 

W zaleznosci od specyfiki przedmiotu ocen~ : celujqcy, bardzo dobry, dobry, 
dostateczny, dopuszczajqcy lub niedostateczny otrzymuje uczen, kt6ry mi~dzy innymi : 

1) ocena "celujqcy": 
a) posiadl wiedz~ i umiej~tnosci okreslone w programie nauczania jako wykraczajqce 
, samodzielnie i tw6rczo rozwija wlasne uzdolnienia 

oraz 

lub 

b) biegle posluguje si~ zdobytymi wiadomosciami w rozwiqzywaniu problem6w 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiqzania nietypowe, 

c) osiqga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych , 
kwalifikujqc si~ do final6w na szczeblu rejonowym lub posiada inne por6wnywalne 
osiqgni~cia 

2) ocena "bardzo dobry": 
a) opanowal pelny zakres wiedzy i umiej~tnosci okreslony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie 

oraz 

oraz 

oraz 

b) sprawnie posluguje si~ zdobytymi wiadomosciami , rozwiqzuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne uj~te programem nauczania, potrafi 
zastosowac posiadanq wiedz~ do rozwiqzywania zadan i problem6w w nowych 
sytuacjach. 
3) ocena "dobry" : 
a) opanowal w duzym zakresie wiadomosci i umiej~tnosci okreslone programem 
nauczania w danej klasie 

b) poprawnie stosuje wiadomosci, rozwiqzuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne 
4) ocena "dostateczny": 
a) opanowal w podstawowym zakresie wiadomosci i umiej~tnosci okreslone 
programem nauczania , kt6re Sq konieczne do dalszego kszta!cenia 
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b) poprawnie stosuje wiadomosci i umiej~tnosci do rozwiqzywania , z pomocq 
nauczyciela , typowych zadan lub problem6w 
5) ocena "dopuszczajqcy": 
a) ma braki w opanowaniu wiadomosci i umiej~tnosci okreslonych programem 
nauczania , ale braki te nie przekreslajq mozliwosci dalszego ksztaicenia 

oraz 
b) rozwiqzuje (wykonuje) , z pomocq nauczyciela , typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne 0 niewielkim stopniu trudnosci 
6) ocena "niedostateczny" 
a) nie opanowai wiadomosci i umiej~tnosci okreslonych programem nauczania , kt6re 
Sq konieczne do dalszego ksztaicenia 

oraz 
b) nie potrafi rozwiqzywac zadan teoretycznych lub praktycznych 0 niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudnosci nawet z pomocq nauczyciela 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , techniki , informatyki , plastyki , muzyki i 
religii nalezy w szczeg61nosci brac pod uwag~ wysiiek wkiadany przez ucznia w 
wywiqzywanie si~ z obowiqzk6w wynikajqcych ze specyfiki tych zaj~c. 

3. Oceny biezqce oraz sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj~c 
edukacyjnych dla uczni6w z uposledzeniem umysiowym w stopniu umiarkowanym Sq 
ocenami opisowymi. 
4. Oceny klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych nie majq wpiywu na ocen~ 
klasyfikacyjnq zachowania. 
5. Zasady poprawy ocen 
1) biezqcych : 
a) uczen ma prawo poprawic ocen~ tylko raz z danego sprawdzianu , w terminie do 
dw6ch tygodni od daty uzyskania informacji 0 ocenie; form~ poprawy uczen 
zobowiqzany jest uzgodnic z nauczycielem; 
b) uczen nieobecny na sprawdzianie ma obowiqzek uzgodnic termin pisania 
sprawdzianu z nauczycielem na pierwszej lekcji przedmiotu na kt6rej jest obecny. W 
przypadku niespeinienia przez ucznia tego obowiqzku nauczyciel sam podejmuje 
decyzj~ 0 terminie pisania sprawdzianu . 
c) ocenq niedostatecznq za zadanie domowe uczen moze poprawic na nast~pnej 
lekcji. 
d) uczen ma prawo poprawic kazdq ocen~ biezqcq. 
e) zasady poprawy pozostaiych ocen biezqcych ustala nauczyciel przedmiotu i 
podaje uczniom do zapisania w zeszycie przedmiotowym 
2) rocznych: 

Uczen ma prawo poprawy oceny rocznej 0 stopien wyzej . Prosb~ 0 umozliwienie 
poprawy musi zgiosic w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu (Iub w razie jego 
nieobecnosci do dyrektora szkoiy) nie p6zniej niz w ciqgu trzech dni od otrzymania od 
nauczyciela informacji 0 przewidywanej ocenie rocznej . Dopuszczalne formy poprawy: 

a) pisemny sprawdzian caioroczny 
b) pisemny sprawdzian z cz~sci materiaiu wyznaczonego przez nauczyciela 
c) dodatkowa praca wyznaczona przez nauczyciela 
d) test wiadomosci i umiej~tnosci praktycznych z wychowania - fizycznego, techniki , 
informatyki , muzyki i plastyki dostosowany do indywidualnych mozliwosci ucznia 
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o formie i terminie poprawy decyduje nauczyciel przedmiotu (a w przypadku jego 
nieobecnosci nauczyciel tego samego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora) , biorqc 
pod uwag~ mi~dzy innymi specyfik~ danego przedmiotu . 

6. Sposoby sprawdzania osiqgni~e edukacyjnych uczni6w zalezne Sq od specyfiki 
przedmiotu. 
1) Osiqgni~cia edukacyjne mogq bye sprawdzane w nast~pujqcych formach: 
a) wypowiedi ustna 
b) czytanie ze zrozumieniem 
c) umiej~tnose czytania tekstu w j~zyku obcym 
d) recytacja 
e) dyktando 
f) sprawdzian (test) pisemny, 
g) sprawdzian praktyczny (w-f, plastyka , muzyka, informatyka, technika) 
h) kartk6wka (z 3 ostatnich temat6w, czas do 15 minut) 
i) w klasach 3 za rozwiqzywanie test6w w ramach przygotowania do egzaminu 
gimnazjalnego 
j) wypracowania klasowe 
k) praca na lekcj i 
I) praca w grupach 

m) praca domowa (nie kazda praca domowa podlega ocenie) 
n) praca z mapq 
0) pras6wka 
p) praktycznie wykonywanie ewiczen laboratoryjnych 
q) praca metodq projektu 
r) testy motoryczne 
s) samodzielne wyszukiwanie informacji z r6znorodnych ir6del oraz umiej~tnose 
poslugiwania si~ nimi w praktyce 
t) wykorzystywanie na lekcji technologii komputerowej 
u) przygotowanie ucznia do lekcji umozliwiajqce jego udzial w zaj~ciach 
v) wykonywanie zadan w zeszycie ewiczen, zeszycie przedmiotowym 
w) systematyczne prowadzenie zeszytu 
x) ocena zeszytu przedmiotowego, zeszytu ewiczen 
y) ocena notatki z lekcji 
z) zadania zlecone do samodzielnego wykonania, wykraczajqce poza program 
nauczania 
aa) samodzielna, podj~ta z wlasnej inicjatywy praca ucznia 
2) Wszystkie oceniane prace , niezaleznie od stosowanych form sprawdzania 
osiqgni~e edukacyjnych, 0 kt6rych mowa w pkt 1, nauczyciel daje do wglqdu 
uczniowi w terminie 2 tygodni od dnia, w kt6rym przeprowadzono sprawdzanie 
os i qgni~e edukacyjnych. 

7 Zasady sprawdzania osiqgni~e i post~p6w uczni6w. 
a) Sprawdzanie osiqgni~e i post~p6w uczni6w cechuje jawnose, systematycznose, 

indywidualizacja i obiektywizm. 
b) Prace klasowe muszq bye zapowiedziane co najmniej tydzien wczesniej. 
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c) Kazda praca klasowa powinna bye poprzedzona lekcjq powt6rzeniowq, z 
podaniem kryteri6w oceny i wymagari edukacyjnych . 

d) Tygodniowo mogq odbye siE'i maksymalnie trzy prace klasowe , przy czym w 
danym dniu tylko jedna (nauczyciel powi nien dokonae wpisu w dzienniku w 
momencie zapowiedzi). 

e) Kartk6wka z trzech ostatnich lekcji oraz z wykonania pracy domowej maze odbye 
siE'i bez zapowiedzi. 

f) Sprawdzian z wiE'ikszej ilosci lekcji musi bye zapowiedziany - z 4. lekcji na lekcji 
poprzedzajqcej , powyzej 4 - z tygodniowym wyprzedzeniem. 

g) W danym dniu mogq odbye siE'i maksymalnie trzy sprawdziany (Iub jedna praca 
klasowa i dwa sprawdziany - zapowiedziane wczesniej) . 

h) Termin oddawania prac pisemnych (poprawionych i ocenionych) - do 14 dni. 
i) W przypadku nieobecnosci nauczyciela w dniu sprawdzianu , pracy klasowej, itp. , 

termin nalezy ponownie uzgodnie. 
j) Uczeri maze bye nieprzygotowany do lekcji , z wyjqtkiem zapowiedzianych prac 

kontro lnych , jednak musi to zglosie przed zajE'iciami (dopuszczalnq ilose 
usprawiedliwieri okresla nauczyciel danego przedmiotu) . Nauczyciel odnotowuje 
ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wplywu na ocenE'i koricowq. 

k) Zgloszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywolaniu go do odpowiedzi , 
pociqga za sobq wpisanie oceny niedostatecznej. 

I) Nieobecnose nieusprawiedliwiona ucznia na zapowiedzianych pisemnych 
pracach kontrolnych pociqga za sobq wpisanie oceny niedostatecznej . Nie 
wpisuje sil! tej oceny uczniowi , kt6ry praktycznie nie realizuje obowiqzku 
szkolnego. 

m) Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ewiczeri , 
przybor6w lub innych material6w potrzebnych do lekcji maze bye powodem 
wpisan ia oceny niedostatecznej - na poczqtku roku szkolnego nauczyciel danego 
przedmiotu okresla warunki jej wpisania. 

n) Na koniec semestru nie przewiduje sil! zdawania calego materialu w celu 
podniesienia oceny - ocena semestralna (roczna) jest wynikiem pracy ucznia w 
ciqgu calego semestru (roku). 

0) Uczeri ma prawo do oceny za pracE'i nadobowiqzkowq. 
p) Prawo do ulg w odpytywaniu uczni6w (usprawiedliwieri) zostaje zawieszone na 

miesiqc przed terminem konferencji klasyfikacyjnych za pierwszy semestr i 
koricoworocznej. 

q) Badanie wynik6w nauczania zapowiada siE'i na poczqtku roku szkolnego lub na 
poczqtku semestru. 

r) W klasach pierwszych , na poczqtku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy 
"okres ochronny" - nie stawiamy ocen niedostatecznych. 

5) Uczeri przenoszqcy siE'i z innej szkoly do naszego Gimnazjum jest zobowiqzany 
do zaliczenia r6znic programowych we wlasnym zakresie, w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu . 

8 Zasady i formy poprawiania osiqgnil!e (korygowania niepowodzeri) uczni6w 
a) Po kazdej pracy klasowej U. polski, matematyka) dokonuje siE'i analizy bll!d6w i 

poprawy; z innych przedmiot6w w zaleznosci ad potrzeb zespolu klasowego. 
b) Uczeri nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze jq w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 
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c) Uczeri moze poprawic niekorzystny wynik pracy klasowej lub sprawdzianu Poprawa 
oceny odbywa si~ metod Ol. okreslonOl. przez nauczyciela, nie p6iniej jednak niz do dnia 
odbycia si~ nast~pnej pracy pisemnej. 

d) Uczniowie, u kt6rych stwierdzono braki , mogOl.je uzupelnic wykonujOl.c dodatkowe 
zadania domowe. 

a) SamorzOl.d klasowy organizuje "samopomoc kolezeriskOl." uczniom majOl.cym 
klopoty z naukOl.. 

b) Uczeri , kt6ry otrzymal ocen~ niedostatecznOl. za I semestr, powinien zaliczyc 
podstawowe wiadomosci i umiej~tnosci w terminie okreslonym przez 
nauczyciela przedmiotu , nie p6zniej jednak niz do korica marca danego roku 
szkolnego. 

9 Sposoby dokumentowania osiqgni~c i post~p6w 
a) WpisujOl.c do dziennik6w lekcyjnych oceny cZOl.stkowe stosujemy znaki cyfrowe. 

Dopuszcza si~ stosowanie znak6w "+" i "-". 
b) Oceny semestralne i koricoworoczne wpisujemy w arkuszach ocen i dziennikach 

lekcyjnych stosujOl.C peine nazwy slowne. Dopuszcza si~ stosowanie skr6t6w wpisujOl.c w 
dziennikach lekcyjnych oceny za I semestr. 

c) Przy ocenianiu mozna stosowac zapis informacji typu: 
- nieobecnosc - "nb" 
- nieprzygotowanie - I1np" I "I" , "_" 
- ucieczka - "u" 
- brak stroju - bs 
- zwolnienie - zw 
d) Dopuszcza si~ wpisywanie do dziennik6w lekcyjnych "+" i "-- za aktywnosc na lekcji 

lub wykonanie prac dodatkowych. Zasad~ przeliczania ich na oceny ustala nauczyciel 
danego przedmiotu. 

e) Oceny dluzszych prac pisemnych, wymagajOl.cych znajomosci wi~kszego zakresu 
wiedzy i umiej~tnosci wpisywane sOl. kolorem czerwonym. Inne oceny - kolorem 
niebieskim lub czarnym. W wyjOl.tkowych sytuacjach dopuszcza si~ stosowanie koloru 
zielonego, np. do wpisania ocen z badania wynik6w nauczania. 

f) Opr6cz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe - zakres 
materialu , forma oceniania . 

g) W przypadku nieobecnosci nieusprawiedliwionej ucznia na lekcji z zapowiedzianOl. 
pracOl. kontrolnOl., wpisywana jest ocena niedostateczna (1 u -ucieczka). Zapis ten nie 
dotyczy ucznia, kt6ry praktycznie nie realizuje obowiOl.zku szkolnego. 

h) Wszystkie nagrody i wyr6znienia , kary i nagany wychowawca odnotowuje w 
dzienniku lekcyjnym. 

i) W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informacj~ dodatkowOl. 0 promocji z 
wyr6Znieniem, naganie Dyrektora. 

j) Na swiadectwie szkolnym odnotowuje si~ osiqgni~cia i udzial uczni6w w konkursach 
przedmiotowych (od II etapu wlOl.cznie) oraz osiqgni~cia artystyczne i sportowe (od 
szczebla rejonowego pOCZOl.wszy). 

k) Laureaci ostatniego stopnia wojew6dzkich konkurs6w przedmiotowych otrzymujOl. z 
danego przedmiotu celujOl.cOl. ocen~ klasyfikacyjnOl. koricoworocznOl.. 

I) Uczniowie klas I i II , kt6rzy uzyskajOl. z obowiOl.zkowych zaj~c edukacyjnych sredniOl. 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrOl. ocen~ zachowania , otrzymujOl. swiadectwo 
szkolne do klasy programowo wyzszej z wyr6Znieniem. 
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10. Sposoby i zasady informowania uczni6w i rodzic6w 0 post~pach 
i osiqgni~ciach . 
1 Oceny sqjawne dla ucznia , jak i jego rodzic6w (prawnych opiekun6w). 
2 Uczeri informowany jest 0 ocenie w momencie jej wystawienia. 
3 Na prosb~ ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) nauczyciel ustalajqcy 
ocen~ powinien jq uzasadnic. 
4 Nauczyciel wystawiajqcy uczniowi koricoworocznq ocen~ niedostatecznq uzasadnia jq 
(podaje motywacj~) w sprawozdaniu klasyfikacji rocznej klasy, do kt6rej ucz~szcza dany 
uczeri. 
5 Co najmniej dwa razy w roku szkolnym (wrzesieri , styczeri) odbywajq si~ spotkania 
rodzic6w z wychowawcq klasy. Ponadto wprowadza si~ "dni otwarte szkoly" -
indywidualne spotkania rodzic6w z nauczycielami wszystkich przedmiot6w ; terminy 
podane zostajq na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, harmonogram spotkari 
dost~pny jest r6wniez w szkolnej gablocie. 
6 Raz w miesiqcu (opr6cz wrzesnia , lutego i czerwca) wychowawca klasy przekazuje 
rodzicom (prawnym opiekunom) wykaz ocen cZqstkowych ze wszystkich zaj~c 
edukacyjnych i informuje 0 liczbie godzin nieusprawiedliwionych oraz ilosci 
nieusprawiedliwionych sp6inieri na lekcje. 
7 Na miesiqc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w styczniu i 
czerwcu) , nauczyciele poszczeg61nych przedmiot6w Sq zobowiqzani do ustnego 
poinformowania ucznia i jego wychowawc~ 0 grozqcych ocenach niedostatecznych. 
8 Na tydzieri przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 
poszczeg61nych przedmiot6w zobowiqzani Sq poinformowac ucznia 0 przewidywanych 
dla niego stopniach semestralnych (koricoworocznych) . 
9 Na prosb~ ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczqca oceniania ucznia jest 
udost~pniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

§ 12. 

Regulamin oceniania zachowania uczni6w Gimnazjum w Baboszewie stanowi zalqcznik 
do Statutu Gimnazjum w Baboszewie. 

§ 13. 

1. Klasyfikacja sr6droczna polega na okresowym podsumowaniu osiqgni~c 
edukacyjnych ucznia z zaj~c edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie 
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - wedlug skali okreslonej w statucie 
szkoly - sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i sr6drocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania , z zastrzezeniem us!. 2 

2. Klasyfikacja sr6droczna ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego 
osiqgni~c edukacyjnych z zaj~c edukacyjnych, okreslonych w szkolnym planie 
nauczania , z uwzgl~dnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 
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opracowanego dla niego na podstawie odrEi!bnych przepis6w, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z zajEi!c edukacyjnych 
i sr6drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania . 

3. KlasyfikacjEi! sr6drocznq uczni6w przeprowadza siEi! co najmniej raz w ciqgu roku 
szkolnego, w terminach okreslonych w statucie szkoly 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym w klasach I-III szkoly podstawowej polega na podsumowaniu jego 
osiqgniEi!c edukacyjnych z zajEi!c edukacyjnych i jego zachowania w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajEi!c edukacyjnych 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna , polega na podsumowaniu osiqgniEi!c edukacyjnych ucznia 
z zajEi!c edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie nauczania , i zachowania 
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajEi!c edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wed lug skali. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiqgniEi!c edukacyjnych z zajEi!c 
edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie nauczania, z uwzglEi!dnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 
odrEi!bnych przepis6w, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajEi!c edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
nauczyciele prowadzqcy poszczeg61ne zajEi!cia edukacyjne oraz wychowawca 
klasy Sq obowiqzani poinformowac ucznia i jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) 
a przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych 
z zajEi!c edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania , 
w terminie i formie okreslonych w statucie szkoly. 

§ 14. 

1. Jezeli w wyniku klasyfikacji sr6drocznej stwierdzono, ze poziom osiqgniEi!c 
edukacyjnych ucznia uniemozliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyzszej szkola, w miarEi! mozliwosci, stwarza uczniowi szansEi! 
uzupelnienia brak6w. 

§ 15. 

1. Uczeri maze nie byc klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajEi!c 
edukacyjnych , jezeli brak jest podstaw do ustalenia sr6drocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecnosci ucznia na zajEi!ciach edukacyjnych 
przekraczajqcej polowEi! czasu przeznaczonego na te zajEi!cia w szkolnym planie 
nauczania 
2. Uczeri nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnosci maze 
zdawac egzamin klasyfikacyjny. Wniosek a egzamin klasyfikacyjny sklada uczeri 
lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do wychowawcy klasy najp6Zniej w 
przeddzieri rocznego klasyfikacyjnego zebrania plenarnego rady pedagogicznej . 
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecnosci lub na wniosek jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) , z!ozony do 
wychowawcy klasy najp6Zniej w przeddzieri rocznego klasyfikacyjnego zebrania 
plenarnego rady pedagogicznej , rada pedagogiczna moze wyrazie zgod~ na 
egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje r6wniez uczeri: 
1) realizujqcy, na podstawie odr~bnych przepis6w, indywidualny tok nauki ; 
2) spe!niajqcy obowiqzek szkolny lub obowiqzek nauki poza szko!q. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, 0 kt6rym mowa w ust. 4 
pkt 2, nie obejmuje obowiqzkowych zaj~e edukacyjnych: technika, plastyka , 
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zaj~e edukacyjnych . 
6. Uczn iowi, 0 kt6rym mowa w us!. 4 pkt 2, zdajqcemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala si~ oceny zachowania. 
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si~ w formie pisemnej i ustnej, z 
zastrzezeniem us!. 8. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki , informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim form~ zadari praktycznych. 
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wychowawca klasy, uzgadnia z uczniem i 
jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin odbywa si~ nie p6Zniej niz 
tydzieri po rocznym klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej. 
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 0 kt6rym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, 
przeprowadza nauczyciel danych zaj~e edukacyjnych w obecnosci, wskazanego 
przez dyrektora szko!y, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj~e 
edukacyjnych. 
11 . Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 0 kt6rym mowa w us!. 4 pkt 2, 
przeprowadza komisja, powo!ana przez dyrektora szkoly, kt6ry zezwolil na 
spe!nianie przez ucznia odpowiednio obowiqzku szkolnego lub obowiqzku nauki 
poza szko!q. W sk!ad komisji wchodzq: 

- dyrektor szko!y albo nauczyciel zajmujqcy w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczqcy komisji ; 
- nauczyciele zaj~e edukacyjnych okreslonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczqcy komisji uzgadnia z uczniem, 0 kt6rym mowa w ust. 4 pkt 2, 
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) , liczb~ zaj~e edukacyjnych , z kt6rych 
uczeri moze zdawae egzaminy w ciqgu jednego dnia. 
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogq bye obecni - w charakterze 
obserwator6w - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzqdza si~ protok6! 
zawierajqcy w szczeg6lnosci : 
1) imiona i nazwiska nauczycieli , 0 kt6rych mowa w us!. 10, a w przypadku 
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, 0 kt6rym mowa w ust. 
4 pkt 2 - sk!ad komisji ; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ewiczenia) egzaminacyjne ; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
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Do protokolu dolqcza sifi) pisemne prace ucznia i zwifi)zlq informacjfi) 0 ustnych 
odpowiedziach ucznia . Protok61 stanowi zalqcznik do arkusza ocen ucznia . 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajfi)c edukacyjnych , w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sifi) 
"nieklasyfikowany". 

§ 16. 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajfi)c edukacyjnych jest 
ostateczna, z zastrzezeniem us\. 2 i § 19. 
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajfi)c 
edukacyjnych moze byc zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego , z 
zastrzezeniem §19 us\. 1 i §20 . 
3. Ustalona przez wychowawcfi) klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
jest ostateczna, z zastrzezeniem §17. 

§ 17. 

1. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogq zglosic zastrzezenia do 
dyrektora szkoly, jezeli uznajq, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajfi)c 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostala ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzezenia mogq byc zgloszone w termin ie do 7 dni po zakonczeniu zajfi)c 
dydaktyczno-wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia , ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajfi)c 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostala ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoly powoluje komisjfi) , kt6ra : 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajfi)c edukacyjnych -
przeprowadza sprawdzian wiadomosci i umiejfi)tnosci ucznia, w formie pisemnej i 
ustnej, oraz ustala rocznq ocenfi) klasyfikacyjnq z danych zajfi)c edukacyjnych; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala rocznq ocenfi) 
klasyfikacyjnq zachowania w drodze glosowania zwyklq wifi)kszosciq glos6w; w 
przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos przewodniczqcego komisji. 
3. Termin sprawdzianu , 0 kt6rym mowa w us\. 2 pkt 1, uzgadnia sifi) z uczniem i 
jego rodzicami (prawnymi opiekunami) . 
4. W sklad komisji wchodzq: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajfi)c edukacyjnych : 
a) dyrektor szkoly albo wicedyrektor - jako przewodniczqcy komisji , 
b) nauczyciel prowadzqcy dane zajfi)cia edukacyjne, 
c) dw6ch nauczycieli z danej lub innej szkoly tego samego typu , prowadzqcy takie 
same zajfi)cia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania : 
a) dyrektor szkoly albo wicedyrektor - jako przewodniczqcy komisji, 
b) wychowawca klasy, 
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c) wskazany przez dyrektora szkoly nauczyciel prowadzqcy zaj~cia edukacyjne w 
danej klasie , 
d) przedstawiciel samorzqdu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodzic6w. 
5. Nauczyciel , 0 kt6rym mowa w us!. 4 pkt 1 li!.b, moze bye zwolniony z udzialu w 
pracy komisji na wlasnq prosb~ lub w innych , szczeg61nie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoly powoluje innego nauczyciela 
prowadzqcego takie same zaj~cia edukacyjne, z tym, ze powolanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole nast~puje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoly. 
6. Ustalona przez komisj~ roczna ocena klasyfikacyjna z zaj~e edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moze bye nizsza od ustalonej 
wczesniej oceny. Ocena ustalona przez komisj~ jest ostateczna, z wyjqtkiem 
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj~e edukacyjnych, kt6ra moze 
bye zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzezeniem §19 us!. 1. 
7. Z prac komisji sporzqdza si~ protok61 zawierajqcy w szczeg6lnosci : 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj~e edukacyjnych: 
a) sklad komisji, 
b) termin sprawdzianu , 0 kt6rym mowa w us!. 2 pkt 1, 
c) zadania (pytania) sprawdzajqce, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustalonq ocen~ ; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) sklad komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik glosowania, 
d) ustalonq ocen~ zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protok61 stanowi zalqcznik do arkusza ocen ucznia. 
8. Do protokolu , 0 kt6rym mowa w us!. 7 pkt 1, dolqcza si~ pisemne prace ucznia 
i zwi~zlq informacj~ 0 ustnych odpowiedziach ucznia. 
9. Uczeri , kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpil do sprawdzianu , 0 

kt6rym mowa w us!. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie , moze przystqpie do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoly. 
10. Przepisy us!. 1-9 stosuje si~ odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zaj~e edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym, ze termin do zgloszenia zastrzezeri wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku , ocena ustalona 
przez komisj~ jest ostateczna. 

§ 18. 

1. Uczeri otrzymuje promocj~ do klasy programowo wyzszej, jezeli ze wszystkich 
obowiqzkowych zaj~e edukacyjnych, okreslonych w szkolnym planie nauczania, 
uzyskal roczne oceny klasyfikacyjne wyzsze od oceny niedostatecznej, z 
zastrzezeniem us!. 3 i §19 ust. 9. 
2. Uczeri , kt6ry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskal z obowiqzkowych zaj~e 
edukacyjnych sredniq ocen , co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrq 
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ocenE'i zachowania , olrzymuje promocjE'i do klasy programowo wyzszej z 
wyr6i:nieniem z zaslrzezeniem us!. 6. 

3. Ucznia z uposledzeniem umyslowym w slopniu umiarkowanym promuje siE'i do 
klasy programowo wyzszej, uwzglE'idniajqc specyfikE'i kszlalcenia lego ucznia , w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
4. Laureaci konkurs6w przedmiolowych 0 zasiE'igu wojew6dzkim olrzymujq z 
danych zajE'ic edukacyjnych celujqcq rocznq ocenE'i klasyfikacyjnq. Uczen, kl6ry 
Iylullaureala konkursu przedmiolowego 0 zasiE'igu wojew6dzkim uzyskal po 
uslaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajE'ic edukacyjnych , olrzymuje z Iych 
zajE'ic edukacyjnych celujqcq koncowq ocenE'i klasyfikacyjnq. 
5. Uczen , kl6ry nie spelnil warunk6w okreslonych w us!. 1, nie olrzymuje promocji 
do klasy programowo wyzszej (na semeslr programowo wyzszy) i powlarza klasE'i 
z zaslrzezeniem §19 us!. 9. 
6. Uczniowi , kl6ry UCzE'iszczal na dodalkowe zajE'icia edukacyjne lub religiE'i albo 
elykE'i , do sredniej ocen , 0 kl6rej mowa w us!. 2 wlicza siE'i lakze oceny roczne 
uzyskane z Iych zajE'ic. 

§ 19. 

1. Uczen, kl6ry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskal ocenE'i niedoslalecznq z 
jednych obowiqzkowych zajE'ic edukacyjnych , moze zdawac egzamin 
poprawkowy. W wyjqlkowych przypadkach rada pedagogiczna moze wyrazic 
zgodE'i na egzamin poprawkowy z dw6ch obowiqzkowych zajE'ic edukacyjnych . 
2. Egzamin poprawkowy sklada siE'i z cZE'isci pisemnej oraz cZE'isci uslnej, z 
wyjqlkiem egzaminu z plaslyki , muzyki, informalyki, lechniki oraz wychowania 
fizycznego, z kl6rych egzamin ma przede wszyslkim formE'i zadan praklycznych . 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyreklor szkoly w oslalnim 
Iygodniu ferii lelnich . 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powolana przez dyreklora szkoly. 
W sklad komisji wchodzq: 
1) dyreklor szkoly albo wicedyreklor - jako przewodniczqcy komisji ; 
2) nauczyciel prowadzqcy dane zajE'icia edukacyjne - jako egzaminujqcy; 
3) nauczyciel prowadzqcy lakie same lub pokrewne zajE'icia edukacyjne - jako 
czlonek komisji. 
5. Nauczyciel , 0 kl6rym mowa w us!. 4 pkl 2, moze byc zwolniony z udzialu w 
pracy komisj i na wlasnq prosbE'i lub w innych , szczeg61nie uzasadnionych 
przypadkach . W lakim przypadku dyreklor szkoly powoluje jako osobE'i 
egzaminujqcq innego nauczyciela prowadzqcego lakie same zajE'icia edukacyjne , 
z Iym , ze powolanie nauczyciela zalrudnionego w innej szkole naslE'ipuje w 
porozumieniu z dyreklorem lej szkoly. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzqdza siE'i prolok61 
zawierajqcy w szczeg6lnosci: 
1) sklad komisji; 
2) lermin egzaminu poprawkowego; 
3) pylania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskanq ocenE'i. 
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Do protokolu dolqcza si~ pisemne prace ucznia i zwi~zlq informacj~ 0 ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protok61 stanowi zalqcznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczen, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpil do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, moze przystqpic do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoly, nie p6zniej niz do 
konca wrzesnia. 
8. Uczen, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyzszej i powtarza klas~ z zastrzezeniem us!. 9. 
9. Uwzgl~dniajqc mozliwosci edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna moze jeden 
raz w ciqgu calego etapu edukacyjnego promowac do klasy programowo wyzszej 
ucznia, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego z jednych obowiqzkowych zaj~c 
edukacyjnych, pod warunkiem, ze te obowiqzkowe zaj~cia edukacyjne Sq, 
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 
wyzszej. 
10. Wniosek do dyrektora szkoly 0 wyznaczenie egzaminu poprawkowego sklada 
rodzic (opiekun prawny) ucznia lub wychowawca klasy najp6zniej w przeddzien 
rocznego klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. 

§ 20. 

1. Uczen konczy gimnazjum: 
1) jezeli w wyniku klasyfikacji koncowej, na kt6rq skladajq si~ roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiqzkowych zaj~c edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej 
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych zaj~c edukacyjnych, kt6rych 
realizacja zakonczyla si~ w klasach programowo nizszych, z uwzgl~dnieniem §14 
ust.4 p.4 oraz §18 ust. 4, uzyskal oceny klasyfikacyjne wyzsze od oceny 
niedostatecznej, z zastrzezeniem us!. 3; 
2) jezeli ponadto przystqpi/ do egzaminu, 0 kt6rych mowa w § 11 , z 
zastrzezeniem us!. 3 oraz § 24 i 35 ust. 3. 
2. Uczen konczy gimnazjum z wyr6znieniem, jezeli w wyniku klasyfikacji 
koncowej, 0 kt6rej mowa w us!. 1 pkt 1, uzyskal z obowiqzkowych zaj~c 
edukacyjnych sredniq ocen , co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrq 
ocen~ zachowania z zastrzezeniem us!. 4. 
3. 0 ukonczeniu szkoly przez ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu 
umiarkowanym postanawia na zakonczenie klasy programowo najwyzszej rada 
pedagogiczna, uwzgl~dniajqc specyfik~ ksztalcenia tego ucznia, w porozumieniu 
z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
4. Uczniowi , kt6ry ucz~szczal na dodatkowe zaj~cia edukacyjne lub religi~ albo 
etyk~, do sredniej ocen , 0 kt6rej mowa w us!. 2 wlicza si~ takze oceny roczne 
uzyskane z tych zaj~c. 

§ 21. 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujqcy: 
1) w cz~sci pierwszej - wiadomosci i umiej~tnosci z zakresu przedmiot6w 
human istycznych; 
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2) w cz\!sci drugiej - wiadomosci i umiej\!tnosci z zakresu przedmiot6w 
matematyczno-przyrodniczych, ustalone w standardach wymagari b\!dqcych 
podstawq przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
okreslonych w odr~bnych przepisach , zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym". 
3) W cz\!sci trzeciej - wiadomosci i umiej\!tnosci z zakresu j\!zyka obcego 
nowozytnego. 
2. Uczniowie przyst\!Pujq do cz\!sci trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu 
tego j\!zyka obcego nowozytnego, kt6rego UCZq si\! jako przedmiotu 
obowiqzkowego. 
3. W przypadku gdy uczeri uczy Si\! w szkole wi\!cej niz jednego j\!zyka obcego 
jako przedmiotu obowiqzkowego , jego rodzice (prawni opiekunowie) skladajq 
dyrektorowi szkoly pisemnq deklaracj\! 0 przystqpieniu ucznia do egzaminu 
gimnazjalnego z zakresu jednego z tych j\!zyk6w. 
4. Deklaracj\! , 0 kt6rej mowa w us!. 3, sklada si\! nie p6iniej niz do dnia 20 
wrzesnia roku szkolnego, w kt6rym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny 

§ 22. 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza si\! w kwietniu , w terminie ustalonym przez 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisjq Centralnq". 

§ 23. 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu si\! majq prawo przystqpie 
do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie 
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
niepublicznej poradni specjalistycznej, spelniajqcej warunki, 0 kt6rych mowa w 
art. 71 bus!. 3b ustawy, z zastrzezeniem us!. 2. 
2. W przypadku uczni6w posiadajqcych orzeczenie 0 potrzebie indywidualnego 
nauczania dostosowanie warunk6w i formy przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia moze nastqpie na podstawie tego orzeczenia . 
3. Opinia, 0 kt6rej mowa w us!. 1, powinna bye wydana przez poradni\! 
psychologiczno- pedagogicznq, w tym poradni\! specjalistycznq, nie p6iniej niz 
do korica wrzesnia roku szkolnego, w kt6rym jest przeprowadzany egzamin 
gimnazjalny i nie wczesniej niz po ukoriczeniu szkoly podstawowej. 
4. Opini\! , 0 kt6rej mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 
przedkladajq dyrektorowi szkoly, w terminie do dnia 15 paidziernika roku 
szkolnego, w kt6rym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo , na podstawie zaswiadczenia 0 

stanie zdrowia , wydanego przez lekarza, mogq przystqpie do egzaminu 
gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze wzgl~du na ich stan 
zdrowia. 
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6. Za dostosowanie warunk6w i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
do potrzeb uczni6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczqcy 
szkolnego zespolu egzaminacyjnego. 

§ 24. 

1. Uczniowie z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym nie 
przyst~pujq do egzaminu gimnazjalnego. 
2. Uczeri z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim ze sprz~zonq 
niepelnosprawnosciq, posiadajqcy orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia 
specjalnego, kt6ry nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 
moze bye zwolniony przez dyrektora komisji okr~gowej z obowiqzku 
przystqpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodzic6w (prawnych 
opiekun6w) , zaopiniowany przez dyrektora szkoly. 

§ 25. 

1. Laureaci konkurs6w przedmiotowych 0 zasi~gu wojew6dzkim lub 
ponadwojew6dzkim z zakresu jednego z grupy przedmiot6w obj~tych egzaminem 
gimnazjalnym, Sq zwolnieni z odpowiedniej cz~sci egzaminu gimnazjalnego, na 
podstawie zaswiadczenia stwierdzajqcego uzyskanie tytulu laureata . 
Zaswiadczenie przedklada si~ przewodniczqcemu szkolnego zespolu 
egzaminacyjnego. 
2. Zwolnienie z cz~sci egzaminu gimnazjalnego jest r6wnoznaczne z uzyskaniem 
z odpowiedniej cz~sci egzaminu gimnazjalnego najwyzszego wyniku . 

§ 26. 

1. Za organizacj~ i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczqcy 
szkolnego zespolu egzaminacyjnego ,. 
2. Przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego, nie p6zniej niz na 2 
miesiqce przed terminem egzaminu gimnazjalnego, moze powolae zast~pc~ 
przewodniczqcego szkolnego zespolu egzaminacyjnego sposr6d nauczycieli 
zatrudnionych w danej szkole. 
3. Jezeli przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego i jego zast~pca , z 
powodu choroby lub innych waznych przyczyn, nie mogq wziqe udzialu w 
egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okr~gowej powoluje w zast~pstwie 
innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole . 
4 . Przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego, jego zast~pca powinni 
odbye szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane 
przez komisj~ okr~gowq. 

§ 27. 

1. Przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego w szczeg6lnosci : 
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1) przygotowuje listE;! uczni6w przystE;!pujqcych do egzaminu gimnazjalnego; listE;! 
uczni6w przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego przesyla pocztq 
elektronicznq lub na nosniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji 
okrE;!gowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okrE;!gowej, nie p6Zniej 
jednak niz do dnia 30 listopada roku szkolnego, w kt6rym jest przeprowadzany 
egzamin gimnazjalny; 
2) nadzoruje przygotowanie sal , w kt6rych ma bye przeprowadzony egzamin 
gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy; 
3) powoluje pozostalych czlonk6w szkolnego zespolu egzaminacyjnego, nie 
p6zniej niz na miesiqc przed terminem egzaminu gimnazjalnego; 
4) powoluje, sposr6d czlonk6w szkolnego zespolu egzaminacyjnego, zespoly 
nadzorujqce przebieg egzaminu gimnazjalnego, 0 kt6rych mowa w § 29 ust. 1, w 
tym wyznacza przewodniczqcych tych zespol6w; 
5) informuje uczni6w 0 warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed 
jego rozpoczE;!ciem ; 
6) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego; 
7) przedluza czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczni6w, 0 kt6rych mowa 
w § 23 us!. 1 i 5; 
8) sporzqdza wykaz uczni6w, kt6rzy nie przystqpili do egzaminu gimnazjalnego 
albo go przerwali, oraz niezwlocznie po zakoriczeniu egzaminu gimnazjalnego 
przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okrE;!gowej ; 
9) zabezpiecza, po zakoriczeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadari i karty 
odpowiedzi uczni6w i niezwlocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez 
dyrektora komisji okrE;!gowej ; 
10) nadzoruje prawidlowe zabezpieczenie pozostalej dokumentacji dotyczqcej 
przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 
2. Przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego lub upowazniony przez 
niego czlonek szkolnego zespolu egzaminacyjnego odbiera przesylki zawierajqce 
pakiety z zestawami zadari i kartami odpowiedzi oraz inne materialy niezbE;!dne 
do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostaly one 
naruszone, a nastE;!pnie sprawdza , czy zawierajq one wszystkie materialy 
niezbE;!dne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczqcy 
szkolnego zespolu egzaminacyjnego lub upowazniony przez niego czlonek 
szkolnego zespolu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie 
materialy niezbE;!dne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 
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3. W przypadku stwierdzenia , ze przesylki, 0 kt6rych mowa w us!. 2, zostaly 
naruszone lub nie zawierajq wszystkich material6w niezb~dnych do 
przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczqcy szkolnego 
zespolu egzaminacyjnego lub upowazniony przez niego czlonek szkolnego 
zespolu egzaminacyjnego niezwlocznie powiadamia 0 tym dyrektora komisji 
okr~gowej. 

§ 28. 

1. Kazda cz~se egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego 
dnia. 
2. Egzamin z bloku matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego 
trwa 120 minut, natomiast z j~zyka obcego 90 minut, z zastrzezeniem 
us!. 3. 

3. Dla uczni6w, 0 kt6rych mowa w § 23 us!. 1 i 5, czas trwania 
egzaminu gimnazjalnego moze bye przedluzony, nie wi~cej jednak niz 
o 50procent czasu trwania kazdej cz~sci egzaminu gimnazjalnego. 

§ 29. 

1. W przypadku, gdy egzamin gimnazjalny ma bye przeprowadzony w kilku 
salach, przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego powoluje 
zespoly nadzorujqce przebieg danej cz~sci egzaminu gimnazjalnego w 
poszczeg61nych salach. Zadaniem zespolu nadzorujqcego jest w 
szczeg61nosci zapewnienie samodzielnej pracy uczni6w (sluchaczy). 
2. W sklad zespolu nadzorujqcego wchodzq, co najmniej 3 osoby, w tym: 
1) przewodniczqcy; 
2) co najmniej dw6ch nauczycieli , z kt6rych co najmniej jeden jest zatrudniony 
w innej szkole lub w plac6wce. 
3. Przewodniczqcy zespolu nadzorujqcego kieruje pracq tego zespolu , a w 
szczeg61nosci odpowiada za prawidlowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w 
danej sali. 
4. W przypadku, gdy w sali jest wi~cej niz 30 uczni6w, liczb~ czlonk6w zespolu 
nadzorujqcego zwi~ksza si~ 0 jednq osob~ na kazdych kolejnych 20 uczni6w. 
5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w plac6wce zostaje powolany w 
sklad zespolu nadzorujqcego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoly lub 
plac6wki. 
6. Czlonkami zespolu nadzorujqcego nie mogq bye nauczyciele przedmiot6w 
wchodzqcych w zakres danej cz~sci tego egzaminu. 

§ 30. 

1. Przed rozpocz~ciem kazdej cz~sci egzaminu gimnazjalnego 
przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego sprawdza, czy 
pakiety, zawierajqce zestawy zadan i karty odpowiedzi, oraz inne materialy 
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niezb~dne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie zostaly 
naruszone. 
2. W przypadku stwierdzenia, ze pakiety wymienione w us!. 1, zostaly 
naruszone, przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego zawiesza 
danq cz~sc egzaminu gimnazjalnego i powiadamia 0 tym dyrektora komisji 
okr~gowej. 

3. W przypadku stwierdzenia, ze pakiety wymienione w us!. 1 , nie zostaly 
naruszone przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego otwiera je 
w obecnosci przewodniczqcych zespol6w nadzorujqcych oraz 
przedstawicieli uczni6w, a nast~pnie przekazuje przewodniczqcym 
zespol6w nadzorujqcych zestawy zadari i karty odpowiedzi do 
przeprowadzenia danej cz~sci egzaminu gimnazjalnego w liczbie 
odpowiadajqcej liczbie uczni6w w poszczeg61nych salach. 

4. Czlonkowie zespolu nadzorujqcego rozdajq zestawy zadari i karty 
odpowiedzi uczniom, polecajqc sprawdzenie, czy zestaw zadari i karta odpowiedzi Sq 
kompletne. 

5. Uczeri zglasza przewodniczqcemu zespolu nadzorujqcego braki w zestawie 
zadari lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadari lub nowq kart~ 
odpowiedzi. 

6. Informacj~ 0 wymianie zestawu zadari lub karty odpowiedzi przewodniczqcy 
zespolu nadzorujqcego zamieszcza w protokole, 0 kt6rym mowa w § 37 us!. 1. 
Protok61 czytelnie podpisuje uczen, kt6ry zglosil braki w zestawie zadan lub karcie 
odpowiedzi. 

7. Na zestawie zadan i karcie odpowiedzi, przed rozpocz~ciem danej cz~sci 
egzaminu gimnazjalnego, wpisuje si~ kod ucznia nadany przez komisj~ okr~gowq. 
Uczniowie nie podpisujq zestaw6w zadan i kart odpowiedzi. 

§ 31 . 

1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego kazdy uczen pracuje przy 
osobnym stoliku. Stoliki Sq ustawione w jednym kierunku, w odleglosci zapewniajqcej 
samodzielnosc pracy uczni6w 

2. Do sali , w kt6rej jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie mozna 
wnosic zadnych urzqdzen telekomunikacyjnych ani korzystac z nich w tej sali. 

§ 32. 

1. Kazda cz~sc egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna si~ z chwilq zapisania w 
widocznym miejscu przez przewodniczqcego zespolu nadzorujqcego czasu 
rozpocz~cia i zakonczenia pracy. 

2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni 
opuszczac sali. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach przewodniczqcy zespolu 
nadzorujqcego moze zezwolic uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu 
warunk6w wykluczajqcych mozliwosc kontaktowania si~ ucznia z innymi osobami, z 
wyjqtkiem os6b udzielajqcych pomocy medycznej. 

3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogq przebywac 
wylqcznie uczniowie, przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego, osoby 
wchodzqce w sklad zespolu nadzorujqcego oraz osoby, 0 kt6rych mowa w § 39. 
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4. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela si~ zadnych 
wyjasnieri dotyczqcych zadari ani ich nie komentuje. 

§ 33. 

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiqzywania zadari przez 
ucznia lub , jezeli uczeri zakl6ca prawidlowy przebieg odpowiedniej cz~sci egzaminu 
gimnazjalnego w spos6b utrudniajqcy prac~ pozostalym uczniom przewodniczqcy 
szkolnego zespolu egzaminacyjnego przerywa odpowiedniq cz~sc egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia i uniewaznia jq. Informacj~ 0 przerwaniu i uniewaznieniu 
odpowiedniej cz~sci egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza si~ w protokole , 0 
kt6rym mowa w §38 ust 1. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 
rozwiqzywania zadari przez ucznia, dyrektor komisji okr~gowej, w porozumieniu z 
dyrektorem Komisji Centralnej, uniewaznia odpowiedniq cz~sc egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia. 

3. W przypadkach, 0 kt6rych mowa w ust 1 i 2, uczeri przyst~puje ponownie 
do odpowiedniej cz~sci egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez 
dyrektora Komisji Centralnej, nie p6zniej niz do dnia 20 sierpnia danego roku , w 
miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okr~gowej. 

4. Jezeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej cz~sci 
egzaminu gimnazjalnego: 

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiqzywanie zadari przez ucznia lub 
2) uczeri zakl6ca prawidlowy przebieg odpowiedniej cz~sci egzaminu 

gimnazjalnego w spos6b utrudniajqcy prac~ pozostalym uczniom przewodniczqcy 
szkolnego zespolu egzaminacyjnego przerywa odpowiedniq cz~sc egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia i uniewaznia jq. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 
rozwiqzywania zadari przez ucznia, kt6ry ponownie przystqpil do odpowiedniej cz~sci 
egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okr~gowej, w porozumieniu z dyrektorem 
Komisji Centralnej, uniewaznia t~ cz~sc egzaminu gimnazjalnego ucznia. 

6. W przypadkach, 0 kt6rych mowa w ust 4 i 5, w zaswiadczeniu 0 
szczeg610wych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia w miejscach 
przeznaczonych na wpisanie wynik6w uzyskanych z odpowiedniej cz~sci egzaminu 
gimnazjalnego, wpisuje si~ "0" , 

7, Uczeri , kt6ry nie przystqpil do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 
20 sierpnia danego roku , powtarza ostatniq klas~ gimnazjum oraz przyst~puje do 
egzaminu gimnazjalnego w nast~pnym roku, 

§ 34, 

1, Uczeri moze uzyskac za kazdq cz~sc egzaminu gimnazjalnego - po 50 
punkt6w, 

2, Prace uczni6w sprawdzajq egzaminatorzy wpisani do ewidencji 
egzaminator6w, 0 kt6rej mowa wart, 9c ust 2 pkt 7 ustawy, powolani przez 
dyrektora komisji okr~gowej, Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja 
okr~gowa na podstawie liczby punkt6w przyznanych przez egzaminator6w, 

3, Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisj~ okr~gowqjest 
ostateczny, 
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§ 35. 

1. Uczen, kt6ry z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystqpil do 
egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej cZE;)sci tego egzaminu w ustalonym 
terminie, albo przerwal egzamin gimnazjalny, przystE;)puje do egzaminu 
gimnazjalnego lub odpowiedniej cZE;)sci tego egzaminu w dodatkowym terminie 
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie p6zniej niz do dnia 20 sierpnia 
danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okrE;)gowej . 

1a Do ucznia, 0 kt6rym mowa w us!. 1, przystE;)pujqcego do egzaminu 
gimnazjalnego lub jego odpowiedniej cZE;)sci w dodatkowym terminie stosuje siE;) 
odpowiednio przepisy § 33 us!. 4-6. 

2. Uczen, kt6ry nie przystqpil do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatniq klasE;) gimnazjum oraz przystE;)puje do 
egzaminu gimnazjalnego w nastE;)pnym roku , z zastrzezeniem us!. 3. 

3. W szczeg61nych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemozliwiajqcych przystqpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 
sierpnia danego roku, dyrektor komisji okrE;)gowej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoly, moze zwolnic ucznia z obowiqzku przystqpienia do egzaminu 
gimnazjalnego. Dyrektor szkoly sklada wniosek w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami) ucznia. 

§ 36. 
1. Na wniosek ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) sprawdzona i 

oceniona praca ucznia jest udostE;)pniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom) do wglqdu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 
okrE;)gowej. 

§ 37. 

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wplywa na ukonczenie szkoly. Wyniku 
egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje siE;) na swiadectwie ukonczenia szkoly. 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaswiadczenia 0 szczeg610wych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego dla kazdego ucznia komisja okrE;)gowa przekazuje 
do szkoly nie p6Zniej niz na 7 dni przed zakonczeniem zajE;)c dydaktyczno
wychowawczych, a w przypadku, 0 kt6rym mowa w §35 us!. 1 i §39 us!. 1 - do dnia 
31 sierpnia danego roku. 

3. Zaswiadczenie, 0 kt6rym mowa w us!. 2, dyrektor szkoly przekazuje 
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

§ 38. 

1. Przewodniczqcy szkolnego zespolu egzaminacyjnego sporzqdza protok61 
przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protok61 podpisujq przewodniczqcy szkolnego 
zespolu egzaminacyjnego oraz przewodniczqcy zespol6w nadzorujqcych. 

2. Protok61, 0 kt6rym mowa w us!. 1, przekazuje sil! niezwlocznie do komisji 
okrE;)gowej . 

3. DokumentacjE;) egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okrE;)gowa 
przez okres 6 miesiE;)cy. 
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§ 39. 

1. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego, mogq bye: 
1) delegowani pracownicy ministerstwa obslugujqcego ministra wlasciwego do 

spraw oswiaty i wychowania; 
2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okr~gowych; 
3) delegowani pracownicy ministerstw obslugujqcych ministrow wlasciwych dla 

zawodu ; 
4) delegowani przedstawiciele organu sprawujqcego nadzor pedagogiczny, 

organu prowadzqcego szkol~, szkol wyzszych i placowek doskonalenia nauczycieli. 
2. Dyrektor komisji okr~gowej moze powolae, w szczegolnosci sposr6d 

nauczycieli , ekspertow sprawdzajqcych prawidlowose przebiegu egzaminu 
gimnazjalnego. 

§ 40. 

1. Osoby, 0 ktorych mowa w §48, nie uczestniczq w przeprowadzaniu 
egzaminu gimnazjalnego. 

§ 41 . 
1. Uczeri, ktory jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego moze 

korzystae ze sprz~tu medycznego i lekow koniecznych ze wzgl~du na chorob~ . 

§ 42. 

1. Uczeri moze, w terminie 2 dni od daty, odpowiedniej cz~sci egzaminu 
gimnazjalnego zglosie zastrzezenia do dyrektora komisji okr~gowej, jezeli uzna, ze w 
trakcie egzaminu zostaly naruszone przepisy dotyczqce jego przeprowadzania. 

2. Dyrektor komisji okr~gowej rozpatruje zgloszone zastrzezenia w terminie 7 
dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygni~cie dyrektora komisji okr~gowej jest 
ostateczne . 

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisow dotyczqcych przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzezeri , 0 ktorych mowa w ust. 1, lub z 
urz~du, dyrektor komisji okr~gowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej , 
moze uniewaznie egzamin i zarzqdzie jego ponowne przeprowadzenie, jezeli to 
naruszenie moglo wplynqe na wynik egzaminu . Uniewaznienie moze nastqpie w 
stosunku do wszystkich , a takZe w stosunku do poszczegolnych uczniow. 

4. W przypadku niemoznosci ustalenia wynikow egzaminu gimnazjalnego, z 
powodu zagini~cia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi 
dyrektor komisji okr~gowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej , 
uniewaznia egzamin danych uczni6w i zarzqdza jego ponowne przeprowadzenie .. 

5. Termin ponownego egzaminu , 0 ktorym mowa w ust. 3 i 4 , ustala dyrektor 
Komisji Centralnej. 

§ 43 

1. Zestawy zadari dla egzaminu gimnazjalnego Sq przygotowywane, 
przechowywane i przekazywane w warunkach uniemozliwiajqcych ich nieuprawnione 
ujawnienie. 
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2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestaw6w zadan 
egzaminacyjnych, decyzje, co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor 
Komisji Centralnej . 

§ 44. 

1. Ocena sr6droczna i roczna z religii lub etyki jest objlilta anonimowosciq, aby 
uniemozliwi6 jawne przekazywanie informacji , z kt6rych wynika/oby, na zajlilcia, z 
jakiej religii bqdz etyki uczen uCzlilszcza/. 

2. Ocena klasyfikacyjna z religii lub etyki nie ma wp/ywu na promocjlil ucznia 
do klasy programowo wyzszej lub ukonczenie szko/y. 

3. Dla wszystkich uczni6w uczestniczqcych w zajlilciach z religii lub etyki oceny 
biezqce, sr6droczne i roczne ustala silil wed/ug nastlilPujqCej skali: 

1) stopien celujqcy - 6; 
2) stopien bardzo dobry - 5; 
3) stopien dobry - 4; 
4) stopien dostateczny - 3; 
5) stopien dopuszczajqcy - 2; 
6) stopien niedostateczny - 1. 

§ 45 

1. Program wychowawczy i program profilaktyki gimnazjum uchwala Rada 
Pedagogiczna po zasililgnililciu opinii Rady Rodzic6w i Samorzqdu Uczniowskiego. 

§ 46. 

Procedura ustalania oceny z zachowania 

1. I nformacje og6lne. 

a. Ocenlil z zachowania ucznia ustala wychowawca wraz z samorzqdem klasy, 
uwzgllildniajqc opinilil zainteresowanego oraz uwagi zespo/u nauczycieli 
uczqcych danego ucznia , w spos6b przyjlilty przez ca/q spo/ecznos6 szkolnq. 

b. Tak ustalona ocena zachowania jest ostateczna. 
c. Ocena zachowania powinna uwzgllildni6 w szczeg61nosci : 
• funkcjonowanie ucznia w srodowisku szkolnym; 
• respektowanie zasad wsp6/zycia spo/ecznego i og61nie przyjliltych norm 

etycznych. 
d. wychowawca na poczqtku kazdego nowego roku szkolnego informuje uczni6w 

(na godzinie wychowawczej) i rodzic6w lub prawnych opiekun6w (na 
pierwszym spotkaniu) 0 zasadach oceniania zachowania. 

2. Skala ocen. 

Sr6drocznq i koncoworocZnq ocenlil z zachowania ustala silil wed/ug nastlilPujqCej 
skali : 
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a) wzorowe; 
b. dobre; 
c. poprawne; 
d. nieodpowiednie. 

3. Kryteria oceny z zachowania. 

Sr6drocznq i koncoworocznq ocen~ z zachowania ustala si~ wedlug nast~pujqcych 
kryteri6w : 
3.1. ocenQ wzorow<t otrzymuje uczen, kt6ry : 

• ma wszystkie nieobecnosci usprawiedliwione, 
• nie spMnia si~ na zaj~cia szkolne, 
• reprezentuje wysokq kultur~ osobistq, 
• potrafi zdobyc zaufanie nauczycieli i koleg6w, 
• aktywnie uczestniczy w zyciu klasy, szkoly, srodowiska, 
• zachowuje si~ nienagannie w szkole i poza niq, 
• jest kolezenski, ch~tnie pomaga innym , 
• jest tolerancyjny dla poglqd6w innych niz wlasne, 
• godnie reprezentuje szkol~ na zewnqtrz, 
• uczy si~ systematycznie i nie ma ocen, 
• dba 0 mienie szkoly, koleg6w i wlasne, 
• nosi str6j galowy podczas uroczystosci szkolnych, 
• przestrzega statutu i regulamin6w szkoly, 
• przeciwdziala przejawom przemocy, wandalizmu i braku kultury, 
• wystrzega si~ nalog6w. 

3.2 . ocenQ dobr<t otrzymuje uczen, kt6ry : 
• uczy si~ systematycznie, 
• ma sporadyczne godziny nieusprawiedliwione (nie wi~cej niz 15 godzin w 

semestrze), 
• liczba sp6znien nie przekracza 5 w semestrze, 
• uczestniczy w procesie lekcyjnym, konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych, 
• jest tolerancyjny dla poglqd6w innych niz wlasne, 
• zachowuje si~ kulturalnie w stosunku do pracownik6w szkoly , kolezanek i 

koleg6w, 
• angazuje si~ w prac~ spolecznq na rzecz klasy, szkoly, srodowiska, 
• dba 0 mienie szkoly, koleg6w i wlasne, 
• nosi str6j galowy podczas uroczystosci szkolnych, 
• przestrzega statutu i regulamin6w szkoly, 
• wystrzega si~ nalog6w. 

3.3. ocenQ poprawn<t otrzymuje uczen, kt6ry : 
• stara si~ uczyc systematycznie, 
• sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminie 

szkoly, 
• opuscil zaj~cia szkolne i ma od 15 do 30 godzin nieusprawiedliwionych w 

semestrze, 
• liczba sp6znien miesci si~ w granicach do 10, 
• malo aktywnie uczestniczy w zyciu klasy i szkoly, 
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• zachowuje si~ poprawnie w stosunku do pracownik6w szkoly , kolezanek i 
koleg6w, 

• str6j i wyglqd zewn~trzny nie odbiega razqco od og61nie przyj~tych norm, 
• przy sporadycznych wykroczeniach wykazuje ch~c poprawy swojego 

zachowania, 
• wystrzega si~ nalog6w. 

3.4. ocenli1 nieodpowiedniq otrzymuje uczen, kt6ry : 
• razqco narusza regulamin szko/y, a zastosowane przez szkol~ i srodowisko 

rodzinne (opiekuncze) srodki wychowawcze nie przynoszq oczekiwanych 
rezultat6w, 

• nagminnie opuszcza lekcje i sp6inia si~ na nie, 
• nie przejawia ch~ci poprawy swojego post~powania , 
• nie uczestniczy w zyciu klasy i szko/y, 
• wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa i falszerstwa dokument6w; wnoszenie 

i spozywanie alkoholu; palenie papieros6w; uzywanie i rozprowadzanie 
srodk6w odurzajqcych; udzial w kradziezach i rozbojach; niszczenie mienia 
szko/y i os6b). 

*Ocem~ nieodpowiedniq otrzymuje uczen, kt6ry naruszyl chociaijedno z 
kryteri6w wymienionych w punkcie 3.4. 

4. Odwo/anie od oceny z zachowania. 

a. Rodzice (prawni opiekunowie) majq prawo odwolac si~ od ustalonej 
oceny zachowania do dyrektora szkoly, w formie pisemnej, do trzech 
dni przed klasyfikacjq. 

b. Dyrektor szkoly powoluje komisj~ w skladzie : 
• dyrektor szko/y; 
• wychowawca; 
• przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 
• przewodniczqcy Rady Uczniowskiej; 

c. Komisja, po wysluchaniu zastrzezen, wnioskuje do wychowawcy 0 

zmian~ oceny lub utrzymuje w mocy wystawionq ocen~. 
d. Z posiedzenia komisji sporzqdzany jest protok61. 

5. Nagrody i srodki wychowawcze 

Ustala si~ nast~pujqcy system nagr6d i srodk6w wychowawczych: 

5.1. Nagrody wychowawcze : 
• pochwala wychowawcy wobec calej klasy; 
• pochwala nauczyciela wobec calej klasy; 
• wyr6znienie dyrektora wobec spolecznosci szkolnej; 
• list pochwalny za najwyzsze oceny zachowania; 
• list gratulacyjny dla rodzic6w; 
• nagroda rzeczowa na zakonczenie roku szkolnego lub w czasie nauki , 

wr~czona na apelu. 
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5.2. Srodki wychowawcze (kary) : 
• ustne upomnienie ucznia wobec calej klasy; 
• upomnienie ucznia wobec klasy z adnotacjq w zeszycie uwag; 
• upomnienie ucznia wobec calej spolecznosci szkolnej ; 
• nagana z ostrzezeniem wobec calej spolecznosci szkolnej z jednoczesnym 

powiadomieniem rodzic6w w formie pisemnej lub ustnej ; 
• zawieszenie w prawach do udzialu w imprezach szkolnych i pozaszkolnych ; 
• pozbawienie prawa do reprezentowania szkoly na zewnqtrz; 
• przeniesienie do klasy r6wnoleglej na podstawie wniosku wychowawcy po 

zaopiniowaniu przez Rad~ Pedagogicznq; 
• przeniesienie ucznia do innej szkoly na wniosek dyrektora szkoly przez 

Kuratora Oswiaty; 
• skierowanie sprawy do Sqdu Rodzinnego . 
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Rozdziaf 4 

PROCEDURA EWALUACJI 

1) Pod koniec lub w czasie roku szkolnego Uesli realizacja wprowadzanych 
zmian nie dotyczy bezposrednio zasad oceniania w danym semestrze, w 
kt6rym wprowadza si~ zmiany) dokonywana jest ewaluacja 
Wewnqtrzszkolnego Systemu Oceniania na podstawie propozycji i 
wniosk6w nauczycieli , uczni6w i rodzic6w, skladanych u Dyrektora. 

2) Ewaluacji systemu oceniania dokonuje si~ na posiedzeniu rady 
pedagogicznej po zakonczeniu roku szkolnego. 

Rozdziaf 5 
Postanowienia ogolne 

Dyrektor zapewnia mozliwosc zapoznania si~ ze Statutem wszystkim czlonkom 
spolecznosci szkolnej. 

1. Statut wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
2. Zatwierdzony uchwalq Rady Pedagogicznej nr 1 z dnia 16 pazdziernika 2008r. 

DYRE~~ 

mgr int~USUWSki 
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