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ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY I ORGAN PROWADZĄCY 

 

§1 

1. Podstawa prawna powstania Statutu:  

1.1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity: Dz. U. z 

1996 r. Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami. 

 1.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 10, poz.96 z późniejszymi zmianami 

2. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum -  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej  

3. Szkoła mieści się w Siemianowicach przy ulicy 1- go Maja 1 

 

§2 

1. Na pieczęciach i dokumentacji szkoły można używać nazwy skróconej w brzmieniu:  

PG SRKAK w Siemianowicach Śląskich 

2. Ilekroć w Statucie użyty jest wyraz Szkoła lub skrót PG rozumie się przez to Publiczne 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

3. Ilekroć z Statucie użyte są wyrazy  Gimnazjum rozumie się przez to odpowiednio 

Publiczne  Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

4. Publiczne Gimnazjum prowadzi  obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. 

 

§3 

1. Organem prowadzącym Publicznego Gimnazjum  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 

Katowickiej. 

2. Kompetencje Organu Prowadzącego w stosunku do PG określa Statut Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. 

3. Cykl kształcenia trwa 3 lata  

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący szkołę, w terminie określonym w odrębnych przepisach. 

 

§4 

1. Szkoła ma charakter wyznaniowy – katolicki. 

2. Zatrudnieni w szkole nauczyciele są ludźmi wierzącymi, żyjącymi zgodnie z zasadami 

etyki katolickiej i są w pełni oddani sprawom uczniów. 

3. Uczniowie Szkoły i ich rodzice (prawni opiekunowie) w pełni akceptują obowiązujące 

w szkole zasady katolickiego wychowania. 
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§5 

1. Szkoła należy do Federacji Szkół Katolickich i winna współpracować z innymi szkołami 

katolickimi w celu właściwego planowania i koordynowania działalności. 

2. Szkoła może współpracować z innymi szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami społeczno-

kulturalnymi oraz z innymi tego typu instytucjami w kraju i za granicą. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§6 

1. PG SRKAK realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Nr 61 poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.), w przepisach 

wykonawczych wydawanych na jej podstawie. 

2. Celem Szkoły jest zapewnienie pełnego rozwoju osobowości uczniów, przygotowanie ich 

do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata, między innymi poprzez 

kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych programów nauczania i wychowaniu w 

duchu wiary i etyki katolickiej, w tym również tolerancji wobec innych postaw. 

3. W szczególności PG SRKAK: 

3.1 umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Gimnazjum, 

3.2 umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

lub zawodu, 

3.3 kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków PG SRKAK i wieku ucznia, w oparciu 

o wartości chrześcijańskie (misja szkoły), 

3.4 sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

 

§7 

1. PG SRKAK umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

2. Uczniowie maja prawo do korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej na 

podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inne 

placówki specjalistyczne. 

3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. 
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§8 

1. Uczniowie przebywający na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i 

pozalekcyjnych organizowanych przez PG SRKAK znajdują się pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, który troszczy się o ich pełne bezpieczeństwo. 

2. Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez 

szkołę opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca lub inne osoby upoważnione przez 

dyrektora szkoły do sprawowania opieki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczeń PG SRKAK ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami 

lekcyjnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

 

§9 

Organami Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji   

Katowickiej są: 

1. Dyrektor PG SRKAK.  

2. Rada Pedagogiczna PG SRKAK w skład, której wchodzą wszyscy pracownicy 

pedagogiczni i Kapelan PG SRKAK. 

3. Rada PG SRKAK w skład, której wchodzą:  

3.1 Dwóch rodziców (przedstawicieli Rady Rodziców poszczególnych poziomów 

nauczania PG),  

3.2 Dwóch pracowników pedagogicznych (przedstawicieli Rady Pedagogicznej), 

3.3 Dwóch uczniów, wybranych z ogółu uczniów,  

w charakterze obserwatorów z prawem głosu:  

3.4 Przedstawiciel Stowarzyszenia S.R.K.A.K., 

3.5 Dyrektor PG SRKAK, 

3.6 Kapelan. 

4. Rada Rodziców PG SRKAK w skład, której wchodzą przedstawiciele Rad Klasowych 

Rodziców. 

5. Samorząd Uczniowski w skład, którego wchodzą przewodniczący i po dwóch 

przedstawicieli każdej ze szkół PG SRKAK. 

6. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji. 

7. Organy Szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając 

informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

8. Istotne problemy PG SRKAK mogą być rozwiązywane we wspólnym działaniu 

przedstawicieli poszczególnych organów. 

9. Spory powstałe miedzy organami PG SRKAK są rozwiązywane na drodze negocjacji 

między stronami, przy udziale mediatora, którym jest Organ Zespołu niebiorący udziału 

w sporze. 

10.  Rodzice zobowiązani są współdziałać z organami Szkoły w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki. 

11. Celem współdziałania jest utworzenie jednolitej platformy oddziaływania szkoły i domu 

w osiąganiu celów dydaktycznych i wychowawczych w pracy z uczniami. 
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12. Dyrektor szkoły, zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, powołuje w szkole komisję 

stypendialną. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dyrektor szkoły 

przyznaje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – w ramach środków znajdujących 

się w budżecie szkoły, przyznanych na ten cel przez organ prowadzący. 
 

 

 

 

§10 

1. Decyzje podjęte, w granicach kompetencyjnych, przez organy PG SRKAK: Dyrektora 

Zespołu, Radę Pedagogiczną PG, Radę PG, Radę Rodziców PG i Samorząd Uczniowski 

PG, są wiążące. 

2. Kompetencje organów PG: 

2.1 Dyrektor PG SRKAK: 

2.1.1   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą, odpowiada za realizację  

            założeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły; 

2.1.2 kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą PG SRKAK, w szczególności stwarza 

warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne; 

2.1.3 sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie 

oświaty, nad działalnością nauczycieli i wychowawców poprzez wspomaganie 

nauczycieli w spełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie jakości pracy szkoły; 

2.1.4 reprezentuje PG na zewnątrz; 

2.1.5 przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

2.1.6 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady PG, jeżeli są zgodne z prawem 

oświatowym i mieszczą się w kompetencji poszczególnych organów; 

2.1.7 wnioskuje do Organu Prowadzącego o powołanie Zastępcy Dyrektora spośród 

pracowników pedagogicznych; 

2.1.8 przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom PG, które przedstawia do 

wiadomości Rady Pedagogicznej i Rady PG; 

2.1.9 realizuje postanowienia Regulaminu Pracy i Płacy; 

2.1.10 organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę PG SRKAK; 

2.1.11 zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników PG SRKAK; 

2.1.12 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w PG SRKAK nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami; 

2.1.13 opracowuje arkusz organizacyjny; 

2.1.14 dba o powierzone mienie; 

2.1.15 wydaje polecenia służbowe; 

2.1.16 ocenia pracę  nauczycieli; 

2.1.17 kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego; 

2.1.18 rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami; 

2.1.19 dba o prawidłową postawę moralną podległych mu nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, reagując na zaniedbania w tym zakresie, biorąc jako kryterium 

ogólnie przyjęte i akceptowane normy kulturowe i chrześcijańskie; 

2.1.20 wspiera proces samokształcenia, dokształcania i zwiększenia kwalifikacji nauczycieli 

zarówno w zakresie pedagogicznym, jak i przedmiotowym; 
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2.1.21 przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie, 

które nie mogą być sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa; 

2.1.22 współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

2.1.23 organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe i formację nauczycieli, uwzględniając 

charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe; 

2.1.24 stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających działalność 

wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem szkoły. 

2.1.25 Dopuszcza do użytku w szkole i podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw 

programów nauczania i podręczników zawierających podstawę programową i 

uzgodnionych z charakterem wychowawczym szkoły  

2.1.26 Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót podręcznikami używanymi 

2.1.27 Tworzy warunki do działania na terenie szkoły wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza i dydaktyczna. 

2.1.28 wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

2.1.29 jest zobowiązany powiadomić prezydenta miasta na terenie którego mieszka 

absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go odpowiednio do 

szkoły na zajęcia w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta oraz informować 

prezydenta miasta o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta 

gimnazjum w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian  

2.1.30 ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia 

według zasad obowiązujących szkołę katolicką 

2.1.31 odpowiedzialność zapisana w § 10 2.1.30 zakłada prawo i obowiązek właściwego 

planowania i realizowania procesu doskonalenia nauczycieli zatrudnianych w szkole, 

zarówno w sensie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod 

wychowania i nauczania 

2.1.32 odpowiedzialnie prowadzi nadzór pedagogiczny określony w prawie oświatowym, 

aby szkoła zapewniała wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki oraz właściwy 

poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i 

budujący wspólnotę oddaną misji szkoły” 

2.2  Zastępca Dyrektora wspomaga Dyrektora PG SRKAK  w realizacji jego zadań, a w   

razie nieobecności Dyrektora zastępuje go. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi, ma  

prawo do otrzymania swojego zakresu czynności. Pełni nadzór nad całokształtem spraw  

wychowawczych oraz związanych z bieżącą realizacją procesu dydaktycznego. 

 

2.3     Rada Pedagogiczna PG SRKAK  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji  

zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin  

swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są  

zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady, którzy  

zobowiązani są do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzenia Rady. 

 

2.3.1 Rada Pedagogiczna PG SRKAK: 

2.3.1.1 zatwierdza plan pracy; szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw 

podręczników. 

2.3.1.2 zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 
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2.3.1.3 podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

2.3.1.4 podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do szkół z klasami 

przysposabiającymi do zawodu; 

2.3.1.5 podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy uczniów; 

2.3.1.6 opiniuje propozycje Dyrektora PG SRKAK w sprawach przydziału stałych prac i 

zajęć; 

2.3.1.7 opiniuje wnioski Dyrektora PG SRKAK o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień; 

2.3.1.8 przygotowuje projekty zmian Statutu lub Regulaminów PG SRKAK; 

2.3.1.9 ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2.3.1.10  występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z 

funkcji Dyrektora PG SRKAK; 

2.3.1.11  opiniuje propozycje Dyrektora dotyczące powierzenia pracownikom funkcji 

kierowniczych; 

2.3.1.12  troszczy się o wysoki poziom nauczania i wychowania; 

2.3.1.13  występuje do Organu Prowadzącego o akceptację zmian w Statucie PG SRKAKR. 

 

2.4   Rada Rodziców PG SRKAK jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji  

zadań dot. kształcenia, wychowania, opieki nad uczniami oraz prowadzenia PG SRKAK 

merytorycznego i gospodarczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

11.06.2007. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem RP. W skład 

Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców z 

wszystkimi uwagami, wnioskami lub zadaniami zwraca się poprzez swojego przedstawiciela 

lub wychowawcę klasy do Dyrektora PG, Rady Pedagogicznej PG lub Rady Szkoły. 

2.4.1 Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

2.4.1.1 Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

 2.4.1.1.1 Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

 o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

 nauczycieli; 

 2.4.1.1.2 Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb  rozwojowych uczniów 

 oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

 charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2.4.1.2 Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki; 

2.4.1.3 Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

2.4.1,4 wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły; 

2.4.1.5 współdziała z dyrektorem; 

2.4.1.6 może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły 

 

2.4a Rada Publicznego Gimnazjum SRK AK jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania, opieki uczniów oraz prowadzenia 

merytorycznego i gospodarczego PG. W skład Rady wchodzą wybrani przez Radę 

Pedagogiczną nauczyciele zatrudnieni w PG, przedstawiciele rodziców wybrani przez 

Radę Rodziców oraz Przedstawiciele uczniów wybrani przez ogół uczniów. Rada PG 

ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Rada PG 

ustala  
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regulamin wyborów do Rady PG. Uchwały podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności 50 + 1% członków Rady, którzy zobowiązani są do nie ujawniania  

spraw, będących przedmiotem posiedzenia Rady. 

Kadencja Rady PG trwa trzy lata z możliwością zmiany, co roku 1/3 jej składu. 

         Organ Prowadzący wyraża zgodę na zmianę struktury i ilości członków wchodzących w  

         skład Rady PG. Rada Szkoły PG wybiera przewodniczącego i uchwala  

         regulamin pracy. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym    

         Dyrektor, Przedstawiciel SRKAK oraz Kapelan PG. Rada Szkoły PG działa na   

         podstawie art. 50-52 ustawy o systemie oświaty. 

2.4.1 Rada Szkoły: 

2.4.1.1 w miarę możliwości wspiera Dyrektora PG w realizacji jego zadań; 

2.4.1.2 przedstawia wnioski do planu finansowego PG w zakresie środków specjalnych; 

2.4.1.3 opiniuje plan finansowy PG w zakresie środków specjalnych; 

2.4.1.4 opiniuje plan pracy PG, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz 

inne sprawy istotne dla PG; 

2.4.1.5 może gromadzić fundusze ze składek dobrowolnych i innych źródeł, zasady 

wydatkowania określone są w regulaminie Rady lub w podjętych uchwałach; 

2.4.1.6 podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i 

przedstawia je do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

2.4.1.7 wnioskuje do Rady Pedagogicznej punkty do zamieszczenia w planie pracy Rady 

Pedagogicznej PG; 

2.4.1.8 podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do szkół z klasami 

przysposabiającymi do zawodu; 

2.4.1.9 podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy uczniów; 

2.4.1.10 opiniuje wnioski Dyrektora lub Rady Pedagogicznej o udzieleniu wyróżnień i kar 

pracownikom PG; 

2.4.1.11 uchwala Statut PG  oraz propozycje zmian; 

2.4.1.12 z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

Dyrektora, Organu Prowadzącego w szczególności w sprawach organizacji zajęć

  pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, organizacji imprez, zadań itp.; 

2.4.1.13 opiniuje wnioski Dyrektora PG o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień; 

2.4.1.14 rozpatruje i w miarę możliwości rozstrzyga wszelkie sprawy nie mieszczące się w 

kompetencjach innych organów Szkoły; 

2.4.1.15 działa w oparciu o Regulamin Rady PG; 

2.4.1.16 występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji Dyrektora PG; 

         

2.5  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie PG SRKAK. Zasady wybierania i 

działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który nie 

może być sprzeczny z postanowieniami Statutu PG SRKAK. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. Nad działalnością Samorządu Uczniowskiego sprawuje 

nadzór opiekun, którego  spośród nauczycieli PG wyznacza Dyrektor PG SRKAK. 

 

2.5.1 Samorząd Uczniowski PG SRKAK: 

przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi PG SRKAK wnioski i opinie we 

 wszystkich sprawach szkoły, 
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2.5.1.1  zapoznaje się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

2.5.1.2  opiniuje wewnątrz szkolny system oceniania; 

2.5.1.3  opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki; 

2.5.1.4  może opiniować propozycję skreślenia ucznia z listy uczniów, 

2.5.1.5  opiniuje ocenę pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora PG SRKAK w związku 

dokonywaną oceną pracy; 

2.5.1.6  organizuje życie szkoły, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań; 

2.5.1.7  może redagować i wydawać własną gazetkę szkolną, jak również własną stronę 

internetową; 

2.5.1.8  ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem PG SRKAK, 

 

2.6 Rodzice mają prawo do: 

2.6.1 Zapoznania się ze statutem; 

2.6.2 Zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i 

profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi 

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; 

2.6.3 Uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz 

przyczyn trudności szkolnych. 

2.7 Rodzice mają obowiązek: 

2.7.1 Współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci; 

2.7.2 Brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach. 

2.8 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty (np. telefony  

komórkowe, zegarki, pieniądze) przynoszone przez uczniów na zajęcia. Pełną 

odpowiedzialność za te przedmioty ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).  

3. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy 

zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły. 

4. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. 

Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. 

W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu 

prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta. 

5. Na skargi i wnioski, w których  składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi 

przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni. 

6. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe 

są zgodne z charakterem szkoły. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub 

organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor. 

7. Organ prowadzący – Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej 

działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień 

Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczących charakteru 

wychowawczego szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
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ORGANIZACJA PRACY  SZKOŁY  

 

§11 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

 

§12 

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

określa arkusz organizacji PG SRKAK opracowany przez Dyrektora PG SRKAK. 

2. Arkusz organizacji PG SRKAK opiniuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ 

prowadzący zatwierdza. 

 

§13 

1. Podstawowa jednostką organizacyjną PG SRKAK jest oddział klasowy (klasa) 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 27. Uczniowie ci 

w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, przewidzianych planem i programem wybranym z zestawu programów 

dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

3. O podziale na oddziały i ich liczebności decyduje Dyrektor PG SRKAK, z 

uwzględnieniem wymogów prawnych i możliwości finansowych Szkoły. 

4. Podział uczniów w oddziałach na grupy uzależniony jest od uregulowań prawnych oraz 

wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. 

 

 

§14 

1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora 

PG SRKAK na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Raz w miesiącu w Oratorium przy kościele św. Krzyża odbywa się Msza 

Święta. 

 

 

§15 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Zajęcia w danym dniu mogą uczniowie rozpocząć modlitwą (na pierwszej swojej lekcji). 

4. Uczniom zabrania się opuszczać teren szkoły (teren prowadzenia zajęć) podczas lekcji, 

a także podczas przerw. 

5. Rada Pedagogiczna PG SRKAK w szczególnych przypadkach może podjąć uchwałę, w 

której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (w przedziale od 30 do 60 minut) 

zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu 

nauczania. 
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6. Szkoła finansowana jest odpowiednio przez Gminę i Powiat w ramach subwencji 

oświatowej. 

7. Szkoła przyjmuje darowizny od rodziców (prawnych opiekunów). Są one dobrowolne i w 

żaden sposób nie mogą wpływać na pozycję ucznia w szkole. 

8. Szkoła przyjmuje darowizny od innych osób fizycznych i prawnych. 

9. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą (w tym wynajem pomieszczeń). 

10. Wszelkie zgromadzone środki finansowe przeznaczone są na statutową działalność  

Szkoły. 

11. Szkoła, od roku szkolnego 2015/2016 zapewnia uczniom podręczniki, materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe. Wypożyczenie podręczników odbywa się zgodnie z przyjętym 

Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych 

uczniom w Publicznym Gimnazjum SRKAK w Siemianowicach Śl.  

12. Produkty spożywcze przeznaczone do sprzedaży w Szkole regulują przepisy 

rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia 

 

§16 

Podziału klasy na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania, w zależności od posiadanych środków finansowych 

i pomieszczeń. 

§17 

1. Dyrektor PG SRKAK w porozumieniu z Radą Pedagogiczną PG SRKAK może ustalić 

zasady prowadzenia niektórych zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach 

oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

2.  Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, bądź innej poradni 

specjalistycznej szkoła w ramach możliwości finansowych może zorganizować nauczanie 

indywidualne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły. 

 

§18 

Uczeń, który po przynajmniej rocznym uczęszczaniu do gimnazjum nie rokuje nadziei na 

ukończenie szkoły w normalnym trybie może zostać przez Dyrektora PG SRKAK skierowany 

do szkoły rejonowej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i planu Rady PG SRKAK, po 

dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia oraz po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

§19 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

oraz wiedzy o regionie.  

2. Z biblioteki mogą korzystać: 

2.1 uczniowie PG SRKAK, 

2.2 nauczyciele i pracownicy PG SRKAK, 

2.3 rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.  

3. Nadzór nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor PG SRKAK, który: 
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3.1 zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, czytelnię, właściwe wyposażenie 

i środki finansowe na jej działalność; 

3.2 zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami; 

3.3 wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

przekazywania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika; 

3.4 zatwierdza regulamin biblioteki; 

3.5 zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza. 

4. Nauczyciele i wychowawcy: 

4.1 współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb 

i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4.2 współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów; 

4.3 współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami/opiekunami uczniów/, innymi bibliotekami i 

instytucjami kultury 

6. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady pracy biblioteki szkolnejokreśla regulamin 

biblioteki. 

 

§20 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1.1 udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

1.2 tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywani informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną  

1.3 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

1.4 organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

1.5 gromadzenie i opracowywanie księgozbioru; 

1.6 prowadzenie ewidencji czytelnictwa 

1.7 przygotowanie semestralnego sprawozdania z działalności biblioteki 

 

§21 

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

roku szkolnego. Czas udostępniania zbiorów określa regulamin biblioteki. 

 

§22 

1. Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet PG SRKAK. 

2. Biblioteka może otrzymać dotacje na swą działalność z innych źródeł. 

3. Biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe w inny, zgodny 

z obowiązującym prawem, sposób, pod warunkiem, że działalność ta nie koliduje 

z realizacją jej podstawowych zadań. 

 

§23 

1. Szkoła organizuje plan zajęć nadobowiązkowych . 

1.1 Szkołą prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i  

      profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli,  

      wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii 

2.  Szkoła może organizować kółka zainteresowań , warunkiem zorganizowania zajęć w 

ramach kółka zainteresowań jest wola uczniów (zawiązanie się grupy minimum 8 osób 
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pragnących rozwijać swoje zainteresowania w wybranym kierunku). W szczególnych 

przypadkach Dyrektor PG SRKAK wyrażą zgodę na realizację zajęć w ramach kółka 

zainteresowań w mniejszych grupach.  

3. Zamiast kółek zainteresowań nauczyciele mogą organizować zajęcia wyrównawcze 

(konsultacje). 

4. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia obowiązkowe. 

5. Uczestnictwo w jakichkolwiek zajęciach nadobowiązkowych nie ma żadnego wpływu na 

oceny z zajęć obowiązkowych za wyjątkiem uczestnictwa w kółkach zainteresowań, gdzie 

zdobyta i udokumentowana wiedza może stanowić podstawę do wystawienia oceny 

celującej z danego przedmiotu (o ile zostały spełnione pozostałe wymogi 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania) 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ. 
 

§24 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, zakres ich zadań, o których 

mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Pracowników Szkoły zatrudnia i zwalnia dyrektor zgodnie z wytycznymi Organu 

Prowadzącego. 

4. Czas i warunki pracy oraz płacy ustalane są na podstawie Zakładowego Regulaminu 

Pracy i Płacy. 

 

§ 25 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2.  Do obowiązków nauczyciela należy: 

2.1 nauczanie i wychowanie; 

2.2 współdziałanie z Kapelanem PG SRKAK; 

2.3  systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2.4 uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych szkoleniach (w tym z zakresu BHP) 

organizowanych przez zakład pracy; 

2.5 zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

2.6 udział w pracach nad przygotowywaniem i ewaluacją Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu 

Profilaktyki; 

2.7 przeprowadzanie badania jakości wybranych obszarów pracy szkoły; 

2.8 w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie 

przestrzegania regulaminów; 

2.9 sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji; 

2.10  dbałość o utrzymanie porządku i dyscypliny na lekcjach; 

2.11  pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem; 

2.12  przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
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2.13  troska o poprawność językową uczniów; 

2.14  stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

2.15  podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

2.16  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

2.17  wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt; 

2.18  aktywnie uczestnictwo w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły; 

2.19  przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego po III klasie Gimnazjum 

zgodnie z wymogami edukacyjnymi określonymi w podstawie programowej i przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną; 

2.20  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia; 

2.21  zapewnienienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

2.22 stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie 

swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych 

2.23 uzgadniać swój rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej 

 

3. Nauczyciele w realizacji współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

3.1 pełnej informacji o celach i zadaniach Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin     

      Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

3.2 wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3.3 uwzględniania oczekiwań rodziców, co do edukacji dziecka i honorowania prawa   

      do współdecydowania o wszystkich sprawach edukacyjno – wychowawczych; 

3.4 wychowywania dziecka w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, zapewnienia   

      warunków do podtrzymania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etycznej,   

      językowej oraz własnej historii i kultury; 

3.5 znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad   

      oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

3.6 uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w   

      uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

3.7 przygotowania ucznia do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

4. Formy współdziałania to: 

4.1 lekcje otwarte; 

4.2 spotkania informacyjne; 

4.3 wywiadówki. 

 

 

 

§26 

1. Dyrektor PG SRKAK może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany 

przez Dyrektora PG SRKAK, na wniosek zespołu. 

2. Do zadań zespołów wychowawczych należy przede wszystkim: 

2.1 wypracowanie wspólnych metod wychowawczych; 

2.2 opracowanie, nowelizowanie i bieżąca ewaluacja szkolnego programu 

wychowawczego. 

3. Do zadań zespołów przedmiotowych m. in. należy: 
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3.1 wybór programów nauczania (w tym opracowanie ścieżek między przedmiotowych) 

- w porozumieniu z zespołem nauczycieli uczących w danym oddziale oraz 

współdziałanie w ich realizacji; 

3.2 opracowania kryteriów oceniania uczniów; 

3.3 opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

3.4 organizowanie własnego doskonalenia zawodowego. 

4.    Dyrektor PG SKAK zarządzeniem powołuje Zespół do spraw specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

4.1 W skład Zespołu wchodzą: pedagog szkolny, surdopedagog, wychowawcy i 

katecheta. 

4.2 Zadaniem Zespołu jest prowadzenie, w miarę możliwości finansowych szkoły, dla 

uczniów PG i ich rodziców warsztatów, porad, konsultacji oraz zajęć: 

4.2.1 specjalistycznych, na podstawie opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne), 

4.2.2  dydaktyczno- wyrównawczych, 

4.2.3 z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

4.2.4 wychowawczo-profilaktycznych. 

 

§27 

1. Dyrektor PG SRKAK powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”. 

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

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w szkole. 

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili 

ukończenia szkoły przez uczniów tej klasy, chyba, że Rada Rodziców lub Rada Szkoły 

PG SRKAK złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub 

sam nauczyciel wniesie stosowna prośbę o zmianę. 

 

 

 

§28 

1. Postawa wychowawcy wzorzec przykład etyczno-moralny dla jego podopiecznego, 

a w szczególności konkretyzuje wartości wynikające z  katolickiego charakteru szkoły. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oddziału, 

a w szczególności: 

1.1 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

1.2 przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

1.3 rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka; 

1.4 bezwzględnie przeciwdziałanie wszelkim objawom zła występującego we 

wzajemnych stosunkach uczniowskich z wykorzystaniem wszelkich dostępnych lecz 

praworządnych środków. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien: 

3.1 diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

3.2 opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający 

wychowanie prorodzinne; 

3.3 utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych; 
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3.4 współpracować z pedagogiem szkolnym; 

3.5 śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

3.6 dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

3.7 udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.; 

3.8 kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

3.9 utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce 

i zachowaniu się ucznia; 

3.10 stosować narzędzia i czynności diagnostyczne oceniające pracę wychowawczą; 

3.11 organizować zebrania z rodzicami; 

3.12 zapoznać uczniów z podstawowymi dokumentami opisującymi życie i pracę szkoły 

(statut, program wychowawczy, WSO, szkolny program profilaktyki i inne); 

3.13 wybrać samorząd klasowy. 

4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy 

dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej pedagoga szkolnego. 

 

 

 

§29 

1. Nauczyciele zobowiązani są do ciągłego dokształcania i doskonalenia się zgodnie 

z obowiązującym w PG SRKAK  systemem doskonalenia. 

2. Nauczyciele swoją postawą potwierdzają przekazywane wartości. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

§30 

1. Pedagog szkolny jest organizatorem i koordynatorem większości działań 

wychowawczych szkoły, a w niektórych przypadkach ich bezpośrednim wykonawcą. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

2.1 rewaluacja i proponowanie zmian w szkolnym programie wychowawczym i 

profilaktycznym; 

2.2 współudział w planowaniu pracy wychowawczej w szkole; 

2.3 profilaktyka wychowawcza; 

2.4 współdziałanie z Kapelanem PG SRKAK; 

2.5 indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna; 

2.6 organizowanie własnego warsztatu pracy, współdziałanie z wychowawcami, 

rodzicami i opiekunami, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Policją, Organami 

Wymiaru Sprawiedliwości oraz innymi organizacjami społecznymi; 

2.7 badanie jakości pracy szkoły w zakresie obszaru związanego ze szkolnym programem 

wychowawczym oraz realizacji funkcji opiekuńczej szkoły; 
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2.8 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 

2.9 prowadzenie dokumentacji i ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki 

wychowawczej; 

2.10 przeciwdziałanie wszelkim objawom zła występującego we wzajemnych stosunkach 

uczniowskich z wykorzystaniem wszelkich praworządnych środków. 
 

 

ROZDZIAŁ VII 

REKRUTACJA 

 

§31 

 

W okresie rekrutacyjnym Szkoła bieżąco informuje o wolnych miejscach i do czasu ich 

wyczerpania przyjmuje kandydatów. 

 

§32 

 

1.   Kandydaci do Gimnazjum w terminie zgodnym z postanowieniem Śląskiego Kuratora   

      Oświaty składają w sekretariacie szkoły  „Kartę informacyjną”. 

2.  W terminie do 3 dni po oficjalnym terminie zakończenia zajęć dydaktycznych w danym   

      roku szkolnym do godz. 15
00

  kandydaci do gimnazjum dostarczają oryginał świadectwa   

      ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu    

      gimnazjalnego. 

3. Kandydaci, którzy posiadają szczególne osiągnięcia, dostarczają stosowne dokumenty 

(zaświadczenie, dyplom itp.). 

4. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, kandydaci (rodzice lub prawni opiekunowie 

kandydata) mogą złożyć dodatkowe dokumenty, które mogą być przydatne w procesie 

rekrutacji 

 

§33 

 

1. Po dostarczeniu oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu kompetencji zostanie ogłoszona lista uczniów ostatecznie przyjętych do 

gimnazjum, w tym dniu zostanie również podana informacja o ewentualnych wolnych 

miejscach. 

 

§34 

 

Warunkiem przyjęcia do  Gimnazjum jest akceptacja przez kandydata i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu i wewnątrzszkolnych 

przepisów i regulaminów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

UCZNIOWIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 
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§35 

Kandydat z chwilą przyjęcia w poczet uczniów nabywa prawa i obowiązki ucznia PG. 

 

§36 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej i w ramach obowiązującego prawa Dyrektor PG 

SRKAK może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki.  

 

§37 

Uczniowie mają prawo i obowiązek ochrony własnej godności bez względu na 

osiągane wyniki w nauce, pozycję społeczną, pochodzenie itp. 

 

§38 

1. Uczeń PG SRKAK ma prawo do: 

1.1 uzyskania informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania , na temat   

      pomocy materialnej 

1.2 posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania; 

1.3 korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa  

      w  wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

1.4 tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

1.5 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

1.6 swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one przyjętych zasad   

      etycznych i moralnych oraz dobra osobistego osób trzecich; 

1.7 korzystania z pomocy doraźnej ze strony pracowników szkoły; 

1.8 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

1.9 nietykalności osobistej; 

1.10 bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

1.11 korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem   

        i w myśl obowiązujących regulaminów; 

1.12 reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

1.13 wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie PG SRKAK; 

1.14 biernego i czynnego prawa wyborczego do Rady PG SRKAK i Samorządu PG   

        SRKAK; 

1.15 zgłaszania uwag i wniosków o pracy szkoły, składanych poprzez swoich   

         przedstawicieli w Samorządzie PG SRAK; 

1.16 ochrony przed formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystaniem seksualnym; 

1.17 stypendium za dobre wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ,jeśli uzyskał 

wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze 

poprzedzającym semestr w którym przyznaje się to stypendium; 

1.18 ochrony przed dyskryminacją; 

1.19 swobodnego życia i rozwoju; 

1.20 wyrażania poglądów; 

1.21 swobodnej wypowiedzi oraz otrzymania i przekazywania informacji; 

1.22. uzyskiwania informacji z różnych źródeł oraz ochrony przed szkodliwymi   

        informacjami; 
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1.23 ochrony zdrowia i opieki medycznej; 

1.24 nauki; 

1.25 ochrony przed narkomanią; 

1.26 ochrony przed pornografią, deprawacją; 

1.27 zabezpieczenia przed torturowaniem bądź okrutnym, nieludzkim czy też   

        poniżającym traktowaniem lub karaniem. 

1.28 uczeń wybitnie zdolny ma prawo do rozwoju poprzez udział w konkursach, 

olimpiadach oraz zorganizowanie indywidualnego toku nauczania. 

1.29 składania ustnej i pisemnej skargi lub wniosków  na ręce dyrektora szkoły, gdy w 

sposób rażący zostały naruszone prawa ucznia 

1.30 pisać nie więcej niż jeden sprawdzian w ciągu dnia oraz nie więcej niż 3 w ciągu 

tygodnia, chyba, że klasa inaczej uzgodniła z nauczycielem lub w przypadku, gdy 

sprawdzian był już wcześniej przekładany  

2. Uczeń PG SRKAK ma obowiązek 

2.1 przestrzegać postanowień zawartych przepisach obowiązujących na terenie szkoły; 

2.2 regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne; 

2.3 usprawiedliwiać każdorazową nieobecność w szkole w formie pisemnej do 10. 

każdego miesiąca. 

2.4 aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

2.5 dbać o swoje i innych zdrowie oraz bezpieczeństwo 

2.6 dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

      2.7 niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy lub dyrektorowi zauważone   

            nieprawidłowości, wypadki, zagrożenia; 

      2.8 brać udział w obowiązkowych Mszach św., rekolekcjach, dniach skupienia oraz    

            imprezach pozalekcyjnych przewidzianych szkolnym ceremoniałem; 

2.9 bezwzględnie stosować się do zakazu palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych,   

      używania środków odurzających na terenie szkoły i poza nią; 

2.10 naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

2.11 przestrzegać zasad kultury osobistej i współżycia społecznego; 

2.12 dbać o honor, tradycje i dobre imię szkoły na jej terenie i poza nią; 

2.13 podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom nauczycieli i kompetentnych   

       organów szkoły; 

2.14 stosować się w sprawach spornych do trybu określonego w Regulaminie Samorządu    

        PG SRKAK, o ile brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu; 

2.15 zapobiegać i przeciwstawiać się złu w szkole; 

2.16 nosić mundurki zgodne ze wzorem PG SRKAK i dbać o wygląd zewnętrzny zgodnie 

z zaleceniami Dyrektora PG i wychowawcy; 

2.16.1 mundurek szkolny stanowią: tarcza, krawat, granatowy sweter lub bezrękawnik 

oraz koszula w jednolitym niejaskrawym kolorze lub posiadająca drobny deseń  

2.16.2 zabrania się noszenia: znaczków i symboli o charakterze antychrześcijańskim, 

promującym używki, środki odurzające, a także kolczyków w innych niż uszy 

częściach ciała oraz ozdób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

2.16.3 zabrania się farbowania włosów na jaskrawe kolory oraz noszenia tzw. dredów 

i innych tego typu fryzur 

2.16.4 uczeń podczas zajęć lekcyjnych powinien wyglądać schludnie 

2.17 ściśle przestrzegać zasad dobrego wychowania; 
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2.18 godnie, w sposób zdyscyplinowany i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza 

nią; 

2.19 postępować zgodnie z dobrem, honorem, tradycją szkoły; 

2.20 wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne podczas trwania zajęć 

lekcyjnych. 

2.21 zgłaszania chęci nagrywania na terenie szkoły na nośnikach informacji, dźwięków i 

obrazów; nagrywanie i rozpowszechnianie tego typu informacji jest możliwe tylko i 

wyłącznie za zgodą Dyrektora Publicznego Gimnazjum SRKAK 

3. Uczeń PG może otrzymać nagrodę i wyróżnienia za: 

3.1 rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

3.2 wzorową postawę uczniowską, 

3.3 wybitne osiągnięcia, 

3.4 inne osiągnięcia zasługujące na uznanie. 

4. Nagrody przyznaje Dyrektor PG SRKAK na wniosek wychowawcy klasy lub któregoś z 

organów PG SRKAK. 

5. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

5.1 pochwała wychowawcy lub nauczyciela; 

5.2 wpis pochwały do dziennika lekcyjnego; 

5.3 pochwała Dyrektora PG SRKAK wobec całej społeczności PG SRKAK; 

5.4 dyplom; 

5.5 bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 

5.6 nagrody rzeczowe; 

5.7 świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnątrz 

szkolnym systemem oceniania. 

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły lub innych środków wskazanych przez organy 

PG SRKAK. 

7. Ustala się następujące rodzaje kar: 

7.1 nagana wychowawcy; 

7.2 wpis uwagi do Dziennika Lekcyjnego; 

7.3 nagana Dyrektora PG SRKAK z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów); 

7.4 zakaz udziału w niektórych imprezach i wycieczkach szkolnych; 

7.5 nakaz wykonania określonych prac na rzecz szkoły; 

7.6 przeniesienie ucznia do równoległego oddziału; 

7.7 przeniesienie ucznia do innej szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) i Dyrektorem tej szkoły; 

7.8 inne, uzgodnione indywidualnie z wychowawcą i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Od każdej wymierzonej kary uczeń (jego rodzice) może się odwołać do Dyrektora PG 

SRKAK lub Organu Prowadzącego w terminie do 7 dni. 

9. Z inicjatywy Rady PG SRKAK, Rady Pedagogicznej, Dyrektor PG SRKAK może 

przenieść ucznia do innej szkoły (po uzgodnieniu z rodzicami) lub skreślić ucznia z listy 

uczniów, o ile nie podlega on już obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, gdy 

ten: 

9.1 wszedł w kolizję prawem, 

9.2 demoralizuje innych uczniów, 

9.3 permanentnie narusza postanowienia przepisów obowiązujących w szkole, 

9.4 stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły, 
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9.5 jego postawa poza szkołą rażąco wpływa na utratę przez szkołę dobrego imienia lub 

rażąco koliduje z jej chrześcijańskim charakterem; 

9.6 nagminnie opuszcza lekcje; 

9.7 jawnie i rażąco narusza Statut szkoły lub popełnia ciężkie wykroczenia. 

10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać następujących zasad korzystania z telefonów 

komórkowych:  

10.1 Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi 

(podczas przerw, przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych). 

10.2 Telefon komórkowy oraz sprzęt elektroniczny (odtwarzacze MP) nie mogą być 

włączone na lekcjach. W czasie trwania lekcji nie można również korzystać ze 

słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej. 

10.3 Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

kolegów lub koleżanek bez ich wiedzy i zgody. Zabrania się również publikowania oraz 

rozpowszechniania nagrania i zdjęć kogokolwiek bez uprzedniej jego zgody. 

10.4 Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji, wypowiedzi nauczyciela bez jego zgody. 

Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP. 

10.5 Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych  

z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści 

obrażających inne osoby. 

10.6 W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad nauczyciel ma prawo do zabrania 

telefonu i oddania go rodzicom/opiekunom ucznia po ich zgłoszeniu się do szkoły. 

10.7 Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej 

osobie przy użyciu telefonu komórkowego, powinni: 

10.7.1. skonfiskować telefon (skonfiskowany telefon, odpowiednio opisany, 

przechowywany będzie w sekretariacie szkoły. Po jego odbiór rodzice powinni zgłaszać 

się do wychowawcy ucznia, który razem z nimi uda się do sekretariatu i odbierze aparat). 

10.7.2. przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego. 

10.8 Interwencja wychowawcy powinna obejmować:  

10.8.1. Zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły 

10.8.2. Przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia - właściciela telefonu oraz jego 

rodzica) 

10.8.3. Rozmowę z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu 

10.8.4. W razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga w celu 

zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia 

10.8.5. Powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w 

zajściu 

10.8.6. Ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia w porozumieniu  

z dyrekcją szkoły 

10.8.7. W klasie, której agresor jest członkiem, przeprowadzenie lekcji wychowawczej na 

temat konsekwencji cyberprzemocy, form agresji lub zaproszenie na prelekcję 

funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. 

10.8.8. W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek 

na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia o zdarzeniu Policję i 

zabezpiecza dowody. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

10.8.9. W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu procedury o 

używaniu telefonu komórkowego na terenie szkoły, Dyrektor po konsultacji  
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z wychowawcą, pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i 

obniżyć uczniowi ocenę zachowania do nagannej. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) 
 

§39 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo: 

1 do wpływania na życie Szkoły poprzez Radę PG SRKAK ; 

2 uzyskiwania informacji o stosowanych przez Szkołę środkach i metodach nauczania 

oraz wyjaśniania kwestii wątpliwych i spornych; 

3 uczestniczenia we wszystkich spotkaniach szkolnych organizowanych z udziałem 

rodziców; 

4 inicjowania i w miarę możliwości realizowania dodatkowych zajęć w tym zajęć 

wynikających z charakteru Szkoły; 

5 uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Szkołę; 

6 zapoznawania się z postępami swoich dzieci w nauce. 

 

§40 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 

 aktywnie uczestniczyć w zaplanowanych i organizowanych przez szkołę działaniach 

wychowawczo-opiekuńczych; 

 aktywnie działać w pracach na rzecz Szkoły, podjętych przez Radę PG SRKAK; 

 uczestniczyć w zebraniach rodziców; 

 kontaktować się z wychowawcą klasy, jeżeli wyniknie taka konieczność; 

 usprawiedliwiać każdą nieobecność dziecka, a w przypadku przewidywanej dłuższej 

nieobecności zawiadamiać wychowawcę z wyprzedzeniem; 

 wyposażyć dziecko w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć obowiązkowych; 

 uczestniczyć w rekolekcjach, dniach skupienia itp. organizowanych przez Szkołę; 

 odpowiadać (w tym materialnie) za szkody wyrządzone przez ich dzieci. 

 zapewnienia obowiązkowego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

 zapewnić dziecku regularne uczęszczanie a zajęcia szkolne; przez niespełnienie 

obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

 informować w terminie od dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie 

w której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego  

 współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci, 

 wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako katolicką instytucję wychowawczą, 

którą wybrali dla swojego dziecka lub którą wybrało ich dziecko. 
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ROZDZIAŁ X 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§41 

UWAGI WSTĘPNE 

 
 

1.  Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania,  

 promowania i przeprowadzania sprawdzianów w Publicznym Gimnazjum  

w Siemianowicach Śląskich w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

2.   Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy. 

3.  Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zostaną zapoznani z systemem  

oceniania w Publicznym Gimnazjum w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

 

 

§42 
 

OCENIANIE 
 

 

1.  Ocenianiu podlegają: 

  1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

1.2 zachowanie ucznia. 

2.   Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

      poziomu i  postępów w opanowaniu wiadomości oraz umiejętności w stosunku do 

      wymagań edukacyjnych wynikających z przyjętych w szkole programów nauczania.  

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

  nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

  współżycia społecznego i norm etycznych.  

4.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

4.1 poinformowanie ucznia o jego poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie; 

4.2 stworzenie podstawy do planowania rozwoju ucznia; 

4.3 motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4.4 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
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4.5 umożliwienie nauczycielowi analizowania oraz doskonalenia metod i organizacji 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5.   Ocenianie wspiera i wzmacnia proces nauczania, jest integralną częścią procesu   

 dydaktycznego. 

6.  Osobą oceniającą ucznia jest nauczyciel prowadzący zajęcia. 

7.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

7.1 Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych; 

7.2 Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7.3 Informowanie o nich uczniów i rodziców w sposób ustalony przez Radę 

Pedagogiczną; 

7.4 Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole; 

7.5 Bieżące ocenianie na podstawie odpowiedzi, krótkich sprawdzianów 

(kartkówek), prac klasowych pisemnych i kontrolnych, zadań domowych, 

aktywności i innych wymagań nauczyciela za które uczeń otrzymuje oceny 

cząstkowe; Istnieje możliwość stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i 

klasyfikacyjnych ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów;  

7.6 Prowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

7.7 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i roku szkolnego  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w punkcie III/2 i III/4 

oraz warunki ich poprawiania. 

8.   Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych 

  opiekunów) o: 

8.1 Wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

 programu nauczania. 

8.2 Sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

8.3 Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. 

8.4 Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców  

 o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

8.5 Wychowawca na każdym zebraniu (z wyjątkiem organizacyjnego we 

wrześniu) przekazuje rodzicom (opiekunom) informacje o postępach i 

trudnościach ucznia  w nauce. 

9.  Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i  

     ocenione prace pisemne, w tym również kontrolne, uczeń i jego rodzice otrzymują do 

            wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

9.1.  Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić; 

   W przypadku testu, pisemnych prac kontrolnych itp., z których 75% uczniów    

  otrzymało oceny niedostateczne - nauczyciel powinien dokonać analizy 

słabych wyników, powtórzyć materiał i ponownie dokonać sprawdzenia tej samej 

partii materiału.  
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10.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne o 

których mowa w punkcie 8.1 do indywidualnych możliwości psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia. 

10.1.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 

muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek i zaangażowanie ucznia. A dodatkowo na zajęciach z wychowania 

fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń 

uwzględnia się także jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w 

działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej 

10.2.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki 

lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o braku możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas 

określony w tej opinii. Istnieje możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych 

przez lekarza, ćwiczeń fizycznych 

10.3.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania nauczyciel umieszcza adnotację „Zwolniony” lub (w przypadku 

zwolnienia ucznia przez krótszy czas) ocenę. Dokument, na podstawie którego 

uczeń został zwolniony zostaje załączony do arkusza ocen ucznia. 

10.4. Nie ma możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego na część 

etapu edukacyjnego. Zwolnienie może obejmować cały etap edukacyjny (w 

przypadku uczniów z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem lub zespołem Aspergera). 

Zwolnienie może nastąpić na podstawie orzeczenia publicznej i niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole  

  (np.  spowodowanej chorobą): 

11.1  Nauczyciel wyznacza termin na uzupełnienie przez ucznia zaległości. Ustala   

           się, że jest to minimum jeden tydzień a maksimum dwa tygodnie. W tym czasie    

           nie mogą go obowiązywać sprawdziany i testy, które były 

  przeprowadzane podczas jego nieobecności lub te, które zostały zapowiedziane 

  podczas jego nieobecności. 

11.2  Uczeń powinien mieć możliwość konsultacji (w terminie 

  ustalonym z nauczycielem) jeżeli ma problemy ze zrozumieniem zagadnień   

            nowej partii materiału przerabianej podczas jego nieobecności. 

11.3  W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole  

  sposoby sprawdzenia jego postępów lub braków w opanowaniu materiału 

ustala się oddzielnie z każdym nauczycielem biorąc pod uwagę opinię 

wychowawcy i dyrektora szkoły. Wyznaczone terminy, w których uczeń zostanie 

poddany sprawdzianowi, nie mogą przekroczyć okresów podanych  

       w § 47 pkt 11.1  

 

 

§43 

KLASYFIKACJA  
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1.   Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  

  i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny z zachowania  

  wg kryteriów i skali ocen określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

1.1 Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

przedmioty, a oceny z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Dopuszcza się 

uwzględnienie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe 

1.2 Oceny śródroczne i końcowe należy wystawić w dzienniku lekcyjnym  

i poinformować o nich ucznia na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 

Nauczyciel prowadzący dany przedmiot może poinformować rodziców ucznia  

o ocenie klasyfikacyjnej lub końcowej (pozytywnej) przez wpisanie jej  

do zeszytu przedmiotowego. 

1.3 Rodziców i ucznia zagrożonego oceną niedostateczną należy poinformować  

pisemnie na trzy tygodnie przed jej wystawieniem. W przypadku braku 

kontaktu lub braku podpisu rodziców przy tej adnotacji wysyła się list 

polecony. 

1.4 Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala dyrektor szkoły na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającym rok szkolny. 

1.5 Ocena z zajęć dodatkowych oraz religii wlicza się w średnia ocen. 

1.6 Uczniowie gimnazjum zobowiązani są zrealizować zespołowy projekt 

edukacyjny na zasadach określonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z 

radą pedagogiczną.  

1.6.1 Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 

będą realizowali projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego 

1.6.2 Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnorodnych metod 

1.6.3 Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych 

treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści 

1.6.4 Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpływa na jego 

ocenę z zachowania.    

1.6.5 Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz 

temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

1.6.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 

zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na 

świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona” 

1.6.7 Realizację projektów edukacyjnych reguluje odrębny regulamin 
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2.  Oceny bieżące (cząstkowe), klasyfikacyjne śródroczne i końcowe ustala się wg  

  następującej skali: 

- stopień celujący   - 6 

- stopień bardzo dobry  - 5 

- stopień dobry   - 4 

- stopień dostateczny  - 3 

- stopień dopuszczający  - 2 

- stopień niedostateczny  - 1 

2.1   Oceny bieżące (cząstkowe) mogą być rozszerzone o „+” lub „-„ w skali  

 od „dopuszczający” do „bardzo dobry”.  

2.2   Oceny w klasyfikacji okresowej i końcowej są ocenami „pełnymi” (bez 

znaków 

  „+”, „-„ )  

2.3   W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne końcoworoczne podawane  

  są w pełnym brzmieniu. Przy opisie ocen klasyfikacji okresowej można 

stosować 

  odpowiednie skróty literowe. 

2.4   Główne formy oceniania bieżącego to m.in.: wypowiedzi ustne, prace pisemne, 

  zadania domowe, prace terminowe (zadania, referaty), aktywny udział w lekcji,  

  konkursy wewnątrzklasowe, szkolne, międzyszkolne, pozaszkolne, prace  

  nadobowiązkowe, umiejętności praktyczne. 

2.5   Uczeń ma prawo poprawianie oceny niedostatecznej z  pracy pisemnej do  

  2 tygodni od podania oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. W 

przypadku 

  niedotrzymania przez ucznia terminu, prawo do poprawy przepada. 

2.6   Uczeń może w ciągu semestru wykorzystać jedno (w przypadku 1-2 godzin  

   tygodniowo przedmiotu) lub dwa (przy zajęciach z przedmiotu 

  o liczbie godzin tygodniowo powyżej dwóch) przypadki  zgłoszenia  

             nieprzygotowania z przedmiotu 

2.7   Zgłaszanie nieprzygotowania nie obowiązuje przy ustalonych wcześniej   

           formach kontroli wiedzy i umiejętności (prace klasowe, sprawdziany, testy).  

2.8   W przedmiotowych systemach oceniania jasno są określone zasady oceniania  

  pojedynczych zadań, prac i ustalania oceny semestralnej i końcowej. 

2.9   Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych: 

2.9.1  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeżeli: 

2.9.1.1 Wiedza i umiejętności ucznia przekraczają treści określone w 

programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, są one także twórczo 

rozwijane przez ucznia; 

2.9.1.2 Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu 

nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza 

program nauczania danej dziedziny edukacyjnej; 
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2.9.1.3 Osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia. 

2.9.2 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, jeżeli: 

2.9.2.1 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania danej dziedziny edukacyjnej; 

2.9.2.2 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie praktyczne i teoretyczne problemy ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

problemów w nowych sytuacjach. 

2.9.3 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, jeżeli: 

2.9.3.1  Opanował wiadomości na poziomie nie  przekraczającym wymagania  

kształcenia ogólnego zawartych w podstawie programowej; 

2.9.3.2 Stosuje poprawnie wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

2.9.4 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, jeżeli: 

2.9.4.1  Opanował wiadomości na poziomie nie przekraczającym wymagania 

kształcenia ogólnego zawarte w podstawie programowej; 

2.9.4.2 Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności. 

2.9.5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, jeżeli: 

2.9.5.1 Ma braki w zakresie opanowania treści ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny 

edukacyjnej w ciągu dalszej nauki; 

2.9.5.2 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. 

2.9.6 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, jeżeli: 

2.9.6.1 Nie opanował treści ustalonych w podstawie kształcenia ogólnego,  

a braki te przekreślają możliwość uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki; 

2.9.6.2 Nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych o elementarnym 

stopniu trudności. 

2.10.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

   klasyfikacyjną z zachowania. 

2.11.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 

   ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad  

  przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z 

  danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

  Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i  

  ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał  

  po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

  edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

  klasyfikacyjną. 

3  Śródroczna i roczna ocena z zachowania powinna uwzględnić w szczególności 

   funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i respektowanie zasad współżycia 

  społecznego. Punktem wyjścia jest ustalenie kryteriów oceny bazowej - czyli dobrej. 
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  Należy uznać za „dobre” zachowanie zgodne z normami życia społecznego 

  z uwzględnieniem wszystkich ról społecznych pełnionych przez ucznia. Obejmuje  

  to m.in.: 

a) właściwe wypełnianie obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom, 

h) estetykę ubioru i wyglądu, 

i) poszanowanie mienia osobistego i szkolnego, 

j) wysoką frekwencję, 

k) brak nałogów, nieużywanie środków odurzających i uzależniających, w tym e-

papierosów. 

3.1  Obniżenie oceny z zachowania następuje w momencie rażącego naruszenia   

  podanych zasad. 

3.2  Najwyższa ocena powinna być rzeczywistą nagrodą za wzorowe zachowanie.  

  Należy w szczególności punktować: 

3.2.1 pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

3.2.2 umiejętność twórczego i konstruktywnego oddziaływania na grupę przez 

inspirowanie działań, 

3.2.3 umiejętność kreowania pozytywnych wzorców osobowych, 

3.2.4 reprezentowanie szkoły w rożnego typu konkursach i zawodach.  

3.3  Przedstawiając uczniowi ocenę z zachowania wychowawca klasy powinien mu  

  uświadomić w jaki sposób funkcjonuje w szkole. Uczeń powinien nauczyć się  

  oceniać siebie samego i swój stosunek do własnej osoby oraz siebie wobec 

             innych, tzn. wobec młodszych, rówieśników i wszystkich pracowników szkoły 

             oraz  jej gości. 

3.4 Na ocenę z zachowania wpływa stopień dbałości uczniów o podręczniki 

wypożyczone ze szkoły na czas roku szkolnego. Zniszczenie podręczników 

wiąże się z obniżeniem oceny z zachowania na koniec roku szkolnego. 

4  Ocenę z zachowania śródroczną lub końcową ustala się w/g następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne, 

4.1   Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych, 

może natomiast decydować o promocji do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły. W przypadku uzyskania po raz trzeci z rzędu oceny nagannej z 

zachowania, uczeń na mocy decyzji Rady Pedagogicznej może nie uzyskać 

promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyć szkoły. 

4.2   Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii 

 innych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz opinii i samooceny 

 uczniów. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego  
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 stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

 stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub  

      opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- 

      pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Ocena ustalona przez  

     wychowawcę jest oceną ostateczną. 

4.3   Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania: 

  4.3.1  Uczeń otrzymuje ocenę wzorową gdy: 

a) Jego zachowanie jest wzorem dla kolegów i koleżanek z klasy i szkoły. 

b) Spełnia wymagania zawarte w Statucie szkoły. 

c) Wykazuje wzorową kulturę osobistą w stosunku do nauczycieli, personelu, 

rówieśników, szanuje mienie szkoły, odznacza się estetycznym wyglądem, 

kulturą słowa, przestrzega kultury dyskusji. 

d) Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i otoczenia szkolnego. 

e) Reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe i 

inne). 

f) W ciągu semestru nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności  

na zajęciach lekcyjnych.  

g) podczas projektu edukacyjnego czynnie uczestniczył w formułowaniu 

tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na 

poszczególnych etapach jego realizacji 

4.3.2 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: 

a) Spełnia wymagania zawarte w statucie szkoły. 

b) Wykazuje się nienaganną kulturą osobistą. 

c) Jest sumienny, systematyczny i koleżeński. 

d) Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i otoczenia szkolnego. 

e) W ciągu semestru ma co najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych  

f) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego, 

wspomagając członków zespołu 

4.3.3 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy: 

a) Spełnia wymagania zawarte w statucie szkoły. 

b) Wykazuje się nienaganną kulturą osobistą. 

c) Sporadycznie dopuszcza się uchybienia z zakresu punktu c) kryteriów 

zachowania bardzo dobrego 

d) Uczestniczy w życiu klasy, szkoły i otoczenia szkolnego. 

e) W ciągu semestru ma co najwyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych. 

f) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu 

4.3.4 Uczeń otrzymuje ocenę poprawną gdy: 

a) Nie spełnia wszystkich wymagań statutu szkoły. 

b) Sporadycznie dopuszcza się uchybień z zakresu punktu b) i c) kryteriów 

zachowania bardzo dobrego 

c) Rzadko bierze udział w życiu klasy, szkoły i otoczenia szkolnego. 

d) W ciągu semestru ma co najwyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych 

nieobecności 
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e) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, lecz 

zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną 

opóźnień lub konfliktów w zespole 

4.3.5 Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, gdy: 

a) Nie spełnia wymagań statutu szkoły. 

b) Jego kultura osobista budzi zastrzeżenia, a zachowanie uchybia normom 

współżycia w zespole. 

c) Jest niesystematyczny, niesumienny, wykazuje lekceważący stosunek do 

swoich obowiązków 

d) Nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i otoczenia szkolnego. 

f) W ciągu semestru ma co najwyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych 

nieobecności 

g) często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu 

edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg 

przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze 

zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego 

4.3.6 Uczeń otrzymuje ocenę naganną gdy: 

a) Nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych wskazanych w 

statucie. 

b) Rażąco uchybia podstawowym zasadom kultury osobistej. 

c) Jest agresywny w stosunku do otoczenia. 

d) Wszedł w konflikt z prawem. 

e) Dewastuje mienie szkoły. 

f) Nie wykazuje dobrej woli do zmiany swojego postępowania. 

g) W ciągu semestru ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych 

nieobecności 

h) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a 

jego podstawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków 

zespołu, jak i opiekuna 

5.   Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

   przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.  

5.1 Nie klasyfikowanie ucznia z jednego lub więcej przedmiotów powoduje takie  

 skutki, że w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” i stan ten trwa do chwili, kiedy uczeń zda 

egzamin klasyfikacyjny. 

5.2 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny po konsultacji z wychowawcą i nauczycielem 

 danego przedmiotu. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor szkoły  

 w odpowiedzi na pisemną prośbę niesklasyfikowanego lub jego rodziców 

 (opiekunów) zgłoszoną nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

 dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

5.3 Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Uczeń składa  
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 pisemną prośbę potwierdzoną przez rodziców (lub prawnych opiekunów)  

 o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego, nie później niż na tydzień przed 

 zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

5.4 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie 

 oddzielnych przepisów, indywidualny program nauki. 

5.5 Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, poza 

egzaminem klasyfikacyjnym z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, 

technologii informacyjnej wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć 

artystycznych, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5.6 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ciągu tygodnia od rozpatrzenia  

 podania przez radę pedagogiczną, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego  

 rodzicami (opiekunami), nie później jednak niż w przeddzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

5.7 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły  

 w składzie: dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko  

 (przewodniczący), nauczyciel prowadzący dane zajęcia (egzaminator) oraz  

 wychowawca lub inny nauczyciel wskazany przez wychowawcę (członek 

 komisji). 

5.8 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

5.9 Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

5.9.1 skład komisji, 

5.9.2 termin egzaminu, 

5.9.3 zadania egzaminacyjne, 

5.9.4 wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena z zachowania  

  ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 3,1 i 3,2 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

 niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

 

§44 

PROMOWANIE 
 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia  

 szkoły, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  

 w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny  

 niedostatecznej z zastrzeżeniem §47pkt 10.2i 10.4 
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2. Uczeń kończy szkołę jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem 

            §47pkt 10.2i 10.4 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §49pkt 1lub §49pkt 2, nie 

otrzymuje promocji lub nie kończy szkoły i może powtarzać tą samą klasę. 

4. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz minimum bardzo dobrą ocenę z 

zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia 

szkoły z wyróżnieniem. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Oceny końcowe z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednego lub kilku obowiązkowych  zajęć edukacyjnych ma prawo nadrobienia 

zaległości i zaliczenia zajęć w formie uzgodnionej z nauczycielem do 31 marca .  

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe. 

9.1 Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej, z 

wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, informatyki, technologii 

informatycznej, plastyki, muzyki oraz techniki. Z tych przedmiotów egzamin 

powinien mieć formę zadań praktycznych. 

9.2 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły (do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych), na podstawie pisemnej prośby z 

uzasadnieniem ucznia lub na prośbę jego rodziców (zgłoszoną nie później niż 

tydzień przed konferencja klasyfikacyjną). 

9.3 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

9.3.1 Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko 

(przewodniczący), 

9.3.2 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia (egzaminator), 

9.3.3 Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

(członek komisji). 

9.4 Nauczyciel, o którym mowa w punkcie§49pkt 2.3.2 może być zwolniony 

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9.5 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

 zawierający: 

2.5.1 skład komisji,  
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2.5.2 termin egzaminu poprawkowego, 

2.5.3 pytania egzaminacyjne, 

2.5.4 wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9.6 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż  

do końca września. 

9.7 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

9.8 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej 

i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej. 

10.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia  

  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena   

            klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z  

            zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującym regulaminem WSO.  

10.1  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

  dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych semestrów nauki 

10.2  Dyrektor, po zapoznaniu się z treścią pisma z zastrzeżeniami sprawdza jego 

  zasadność, przeprowadza rozmowę z nauczycielem i uczniem. 

10.3   W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  

  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została 

  ustalona niezgodnie z obowiązującym regulaminem WSO, dyrektor powołuje 

  komisję, która: 

10.3.1  W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

  edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

  w formie pisemnej lub/i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 

  klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

 

 

10.3.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną  

            ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością        

           głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego   

            komisji. 

10.4 Termin egzaminu, o którym mowa w § 49 pkt10.3.1 uzgadnia się  

  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w terminie do 5 dni od 

  dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

10.5  W skład komisji egzaminu sprawdzającego w przypadku rocznej (semestralnej) 

  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych o której mowa w § 44 pkt10.3.1 

  wchodzą: 

10.5.1 Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze (przewodniczący komisji); 
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10.5.2 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

10.5.3 Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, 

10.6 Nauczyciel o którym mowa w § 44 pkt10.5.2 może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

10.7 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

10.7.1 Skład komisji; 

10.7.2 Termin sprawdzianu; 

10.7.3  Zadania (pytania) sprawdzające; 

10.7.4  Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

10.8 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10.9 W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania o 

której mowa w § 44 pkt10.3.2 wchodzą: 

10.9.1 Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze (przewodniczący komisji); 

10.9.2 Wychowawca klasy; 

10.9.3 Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

10.9.4 Pedagog; 

10.9.5 Psycholog; 

10.9.6 Przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

10.9.7 Przedstawiciel rady rodziców. 

10.10 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

10.10.1Skład komisji; 

10.10.2Termin posiedzenia komisji; 

10.10.3Wynik głosowania; 

10.10.4Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10.11 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10.12 Ustalona przez komisje o których mowa w § 44 pkt10.3.1 i § 44 pkt. 10.3.2  

  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

  ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

  oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

  niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

  edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10.13 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

  o którym mowa w § 44 pkt10.3.1 w wyznaczonym terminie, może  

  przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

  szkoły. 

10.14   Przepisy w § 44 pkt10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

  poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
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  przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 

  przez komisję jest ostateczna. 

11.Uczeń kończy szkołę: 

11.1 Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  

               (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych u   

                 uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo 

                 najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne     

                 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się    

                w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał   

                oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

12.  Rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo odwołania się 

od oceny końcowej na drodze postępowania administracyjnego do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

§45 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 

1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin, obejmujący: 

  1.1  W części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów  

   humanistycznych, 

 1.2  W części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów  

   matematyczno-przyrodniczych. 

 1.3 W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

2. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują osobne przepisy, które 

ustala właściwa okręgowa  komisja egzaminacyjna. 

3. Za organizacje egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, którym jest dyrektor. 
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§46 

UWAGI KOŃCOWE 

 

   Nauczyciele na pierwszych zajęciach organizacyjnych z danego przedmiotu informują 

  uczniów o wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

   WSO jest dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej, może również być udostępniany  

  w postaci elektronicznej. 

   Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić przed rozpoczęciem roku  

  szkolnego zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

  

 

  
 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§47 

Na terenie szkoły obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i picia napojów 

alkoholowych. 

 

§48 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§49 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§50 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

 

§51 

1. Organem kompetentnym do wprowadzenia zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. 

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 
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§52 

Wszyscy pracownicy PG SRKAK, rodzice i uczniowie zostają zapoznani z     

postanowieniami   niniejszego Statutu: 

1. Nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Pracownicy nie będący nauczycielami – na zebraniu pracowniczym. 

3. Rodzice – na pierwszym zebraniu klasowym przez wychowawcę oddziału (klasy). 

4. Uczniowie – na pierwszej w danym roku szkolnym godzinie wychowawczej. 

 

§53 

Statut Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji  

Katowickiej znajduje się w bibliotece szkolnej i   

jest udostępniany na życzenie wszystkich zainteresowanych stron. 

 

§54 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Publicznego 

Gimnazjum  i obowiązuje od 8 września 2015 roku. 

 


