
 

STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ  

im. Unitów Podlaskich w Wohyniu 
 

Część I 
Statut Gimnazjum 

w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu 
 

 
 
 
ustalony na podstawie:  
1.  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572   

z późniejszymi zmianami) 

2.  rozporządzenia  MEN  z  21 maja 2001 r.  w  sprawie  ramowych statutów publicznego   
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

3. uchwały Nr XVIII/98/97 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 27 października 1997 r.                        
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ulanie- Majoracie 

4. uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 kwietnia 2003r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
obwodów tych szkół;  

 5. uchwały Nr VII/31/07 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie 
włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie- 
Majoracie 

 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Statut Gimnazjum w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu zwany dalej 
„statutem” określa:  strukturę organizacyjną, zakres zadań dydaktyczno–wychowawczych 
i opiekuńczych  oraz tryb pracy szkoły. 
 

§ 2 
Szkoła działa na podstawie: 
      1/ ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami, 
      2/ ustawy z dnia 26.01.1982 r.( Dz. U. 2006 r.nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami),  
 Karta Nauczyciela 
      3/ przepisów wykonawczych do w/w ustaw, 
      4/ Statutu Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, 
      5/ niniejszego statutu, 
 



§ 3 
Ilekroć w statucie jest mowa o: 
      „szkole” należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, 
      „dyrektorze szkoły” należy przez to rozumieć dyrektora zespołu szkół, 
      „radzie pedagogicznej” należy przez to rozumieć radę pedagogiczną gimnazjum 
      „radzie rodziców” należy przez to rozumieć radę rodziców gimnazjum 
 

§ 4 
 Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Wohyń. 
 

§ 5 
 Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 
 

§ 6 
Obwód szkoły ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.  
 

§ 7 
Szkoła jest placówką publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich 
w Wohyniu 
      1. nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu  
      2. cykl kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania  
          trwa 3 lata, 
      3. w klasach I – III obowiązuje ramowy plan nauczania. 
 

§ 8 
1. Na terenie gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów schludnego stroju  

codziennego oraz galowego. 
2. Strój galowy noszony jest w dniach świąt państwowych i szkolnych. Wykaz świąt 

ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 
 
 

§ 9 
1.Gimnazjum może prowadzić klasy autorskie, według programów opracowanych             
przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego. 
 
2. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne 
druki szkolne i dokumenty, na zasadach określonych przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 
 
3. Gimnazjum może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych- 
klasy specjalne, integracyjne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy. 
 
4. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor zespołu może przydzielić dodatkowe 

godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami 
niepełnosprawnymi. 

 
5. Gimnazjum może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla  
dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 
 



ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 10 
1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny,                     

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach 
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 
prawa  także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowiek 
ONZ i Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętych 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku. 

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 
realizacji działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do 
jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

 
§ 11 

Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 
1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem gimnazjum                   

i programem szkoły specjalnej z przedmiotów obowiązkowych, 
      2. kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do wieku uczniów, 

3. umożliwia absolwentom kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dokonanie 
świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia 

      4. umożliwia uczniom zachowanie tożsamości narodowej poprzez naukę w języku  
          polskim, poznanie historii i kultury narodu polskiego 
      5. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje naukę         
          religii na życzenie rodziców  
      6. zapewnia opiekę w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

   7. udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 
 

1) diagnozowanie środowiska ucznia, 
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                  

i umożliwienie ich zaspokojenia,  
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności przez 

ucznia, 
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 
5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,  
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                     

z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieranie 
nauczycieli w tym zakresie, 

7) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
8) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 
 

       8. zapewnia doraźną pomoc pielęgniarki środowiskowo – szkolnej na zasadach    
    określonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wohyniu. 

9. umożliwia rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych          
i sportowych uczniów poprzez: 
 

1) indywidualizację nauczania, 



2) prowadzenie kół przedmiotowych, artystycznych i zajęć sportowych, 
3) udostępnianie księgozbioru bibliotecznego, 
4) wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze 

 
10.  umożliwia udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania 

braków u uczniów mających trudności w nauce. 
11.  zapewnia efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich 
12. Szkoła sukcesywnie zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz 

materiały ćwiczeniowe uczniów zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
  



ROZDZIAŁ IV 
 

   ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 
 

§ 24 
Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym: 

1) wykonuje uchwały Rady, o ile są zgodne z prawem oświatowym, 
2) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady sprzecznych z prawem, powiadamiając           
o tym organ prowadzący, 
3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, 
4) reprezentuje interesy Rady na zewnątrz i dba o jej autorytet. 
 

§ 25 
1. W przypadku konfliktów między nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor 

gimnazjum. 
2.  W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora, strony mogą odwołać się                  

do organu prowadzącego szkołę 
3. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek 

jednej ze stron organ prowadzący gimnazjum. 
 

§ 26 
1. W przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami a innymi organami gimnazjum, 

postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor gimnazjum 
2. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania                  

do organu prowadzącego gimnazjum 
3. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami , rozpatruje na pisemny wniosek jednej 

ze stron organ prowadzący gimnazjum. 
4. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, 

dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia   
z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały; w wypadku braku 
uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

 
§ 27 

 1.Konflikt między nauczycielem i uczniem rozwiązują: 
1) Wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami i uczniami 

klasy, której jest wychowawcą 
2) Dyrektor gimnazjum - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu              

lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy 
2. Od decyzji dyrektora gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę 
4. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie dwóch 

tygodni od daty wydania decyzji. 
 

§ 28 
1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub w sprawach spornych, w których stroną jest 

uczeń, stosowane są następujące procedury: 
1) Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem 

przewodniczącego klasowego. 



2) Przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę 
wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne 
kwestie. 

3) Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora gimnazjum. 
 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę ustną lub pisemną do pedagoga, wychowawcy, 
dyrektora, którzy podejmą działania w celu wyjaśnienia okoliczności zaskarżonego 
zdarzenia. 

1) Pedagog lub wychowawca sporządzają notatkę (termin skargi, temat). Dyrektor 
gromadzi informacje nt. Konfliktów wewnątrzszkolnych.  

2) Skarga powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni, a zainteresowane strony ustnie             
lub pisemnie poinformowane o sposobie rozwiązani problemu. 

3) Jeśli sposób rozwiązania problemu przez pedagoga lub wychowawcę nie jest 
satysfakcjonujący, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora 
gimnazjum. 

4) Od decyzji dyrektora uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do organu 
prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw 
Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sądu. 

 
  



ROZDZIAŁ VII 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

§ 47 
1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie od 13 do 16 lat, podlegają oni obowiązkowi 

szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 
2. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla 

szkoły obwód. 
3. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest świadectwo ukończenia Szkoły 

Podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania na danym terenie. 
4. Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki 

organizacyjne na to pozwalają. 
5. Na  wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno- 

pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji  obowiązku 
szkolnego. 

 
§ 48 

Uczeń ma prawo do: 
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
2. zdobywania i poszerzania wiedzy przy pomocy nauczyciela, 
3. wyrażania swoich wątpliwości i poglądów, 
4. wyjaśnień odnośnie prac domowych i procesu lekcyjnego, 
5. odwoływania się od oceny za pośrednictwem rodziców do dyrektora szkoły, 
6. życzliwego traktowania, 
7. opieki wychowawczej i psychologiczno – pedagogicznej, 
8. informacji o swoich ocenach, 
9. uczestniczenia czynnego w życiu szkoły, 
10. reprezentowania szkoły / konkursy przedmiotowe, zawody /, 
11. bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

§ 49 
Uczeń jest zobowiązany do: 

1. systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 
2. aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 
3. uczęszczania na zajęcia w stroju ogólnie przyjętym za przyzwoity, 
4. nie opuszczania samowolnie terenu szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych,  
5. współpracy z nauczycielami, wychowawcą i dyrektorem, 
6. poszanowania sprzętu i majątku szkoły, 
7. dbania o estetykę, ład i porządek w szkole i poza nią, 
8. przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia, 
9. przestrzegania zakazu używania środków odurzających i uzależniających, 
10. przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
11. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
12. przedstawiania wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu usprawiedliwień, 

nieobecności i spóźnień. 
 
 

§ 50 



1.Uczeń Gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę, 
2) pracę na rzecz szkoły, 
3) wzorową postawę, 
4) wybitne osiągnięcia 
5) ciągłą, wytężoną pracę 

2. Nagrody przyznaje dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, 
Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
 
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Gimnazjum: 
 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej z wpisem do dziennika 

lekcyjnego, 
3) dyplom, 
4) nagrody rzeczowe, 
5) wpis do kroniki szkoły, 
6) list pochwalny do rodziców. 
7) Nagrodę „Za waleczność” 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 
5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 51 
1. Uczeń otrzymuje karę za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia. 
2.Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie udzielone przez wychowawcę wobec klasy, 
2) upomnienie udzielone przez dyrektora , 
3) zawieszenie uczestnictwa ucznia  w imprezach szkolnych (czas zawieszenia ustala 

dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną) 
4) nagana udzielona przez dyrektora wobec społeczności uczniowskiej   po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Rodziców z jednoczesnym wpisem do dziennika 
lekcyjnego, 

5) jeżeli uczeń w ciągu roku otrzymał 3 nagany może zostać przeniesiony do równoległej 
klasy Gimnazjum, 

6)  po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości działań wychowawczych uczeń 
na wniosek dyrektora gimnazjum może być przeniesiony przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty w Lublinie do innej szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie 
podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na 
przyjęcie ucznia. Wniosek dotyczący ucznia przyjętego spoza obwodu gimnazjum nie 
wymaga uchwały Rady Pedagogicznej 

3. Nagany udziela dyrektor na wniosek wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, Rady 
Pedagogicznej. 
 

4.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia                     
o zastosowaniu wobec niego kary. 
 

§ 52 

1. Kurator Oświaty na wniosek dyrektor Gimnazjum może przenieść ucznia  do innej szkoły 
po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora jeżeli: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
2) dopuścił się kradzieży, 
3) wszedł w kolizję z prawem, 



4) demoralizuje innych uczniów, 
5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum. 

2. Poza przeniesieniem ucznia do innej szkoły dyrektor winien zawiadomić sąd                          
dla nieletnich. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę  upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia             
z listy uczniów ( tylko w przypadku uczniów , którzy już spełnili obowiązek szkolny) 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 
 

§ 53 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

        w tym zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach               
i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. 
 

2. W celu realizacji funkcji wymienionych w punkcie 1 nauczyciel obowiązany jest: 
1) formułować ustną, krótką ocenę opisową towarzyszącą ocenie cząstkowej, 
2) dokonywać recenzji prac pisemnych, 
3) dokonywać analizy statystycznej i jakościowej wystawianych przez siebie     

ocen, 
4) zwracać szczególną uwagę na przyrost wiedzy, poziom wiadomości                                               

i umiejętności oraz postawy, 
5) w komentarzu do oceny formułować instrukcję postępowania dla ucznia, 
6) w komentarzu eksponować zalety, a w dalszej kolejności braki. 

 
§ 54 

1. Wymagania edukacyjne są elementem przedmiotowych systemów oceniania. 
2. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców (prawnych 
    opiekunów). 
3. Nauczyciel obowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  
    potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
    i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (na podstawie   
    opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej). 
 

§ 55 
Ocenianie Uczniów w gimnazjum przebiega zgodnie z następującymi zasadami: 
1. Ocenie szkolnej podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

1) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych                                   

i postępach w tym zakresie, 
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 



c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach              

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 
2) W celu realizacji funkcji wymienionych w punkcie 1 nauczyciel obowiązany jest: 

a) formułować ustną, krótką ocenę opisową towarzyszącą ocenie cząstkowej, 
b) dokonywać recenzji prac pisemnych, 
c) dokonywać analizy statystycznej i jakościowej wystawianych przez siebie 

ocen, 
d) zwracać szczególną uwagę na przyrost wiedzy, poziom wiadomości                   

i umiejętności oraz postawy, 
e) w komentarzu do oceny formułować instrukcję postępowania dla ucznia, 
f) w komentarzu eksponować zalety, a w dalszej kolejności – braki.  

 
2. Wymagania edukacyjne są elementem przedmiotowych systemów oceniania. 

1) Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne (PSO) i przedstawiają                         
je na radzie w terminie do 15 września. 
2) O zaakceptowanych przez radę pedagogiczną wymaganiach edukacyjnych 
nauczyciel pisemnie informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 

3. W szkole obowiązuje jednolita skala ocen. 
 1)  Bieżące ocenianie jest dokonywane według skali: 

a) stopień celujący – 6  
b) stopień bardzo dobry – 5  
c) stopień dobry – 4  
d) stopień dostateczny – 3  
e) stopień dopuszczający – 2 
f) stopień niedostateczny – 1  

z dopuszczeniem znaków + i – 
2) Punktowe kryteria oceny pracy ucznia: 

 
33%   - 50%    - 2, 
51%   - 74%    - 3, 
75%   -  89%    - 4, 
90%   -  95%   - 5, 
 95% i więcej  100%  - 6. 

 
 3)  Klasyfikowanie śródroczne jest dokonywane według skali:  

a) stopień celujący – 6 
b) stopień bardzo dobry – 5 
c) stopień dobry – 4 
d) stopień dostateczny – 3 
e) stopień dopuszczający – 2 
f) stopień niedostateczny – 1 

4) Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen bieżących, ale nie 
powinna być tylko ich średnią arytmetyczną. 
 5) Ocena roczna powinna oceniać stopień i zakres zdobytych umiejętności, 

sprawności i wiedzy w ciągu roku szkolnego, a także zaangażowanie ucznia               
w realizacje zadań dydaktycznych. Ocena roczna jest wynikiem pracy ucznia            
w ciągu całego roku szkolnego, a także sprawdzianu (test, praca pisemna) 
kontrolującego wiedzę i umiejętności. 

 



4. Nauczyciel powinien oceniać różne obszary aktywności ucznia. 
1) indywidualna praca ucznia na lekcji, 
2) wypowiedzi ustne, 
3) wypowiedzi pisemne, 
4) testy osiągnięć szkolnych, 
5) udział i osiągnięcia w konkursach, 
6) osiągnięcia w grach dydaktycznych, 
7) prezentacja wyników własnej pracy, 
8) prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi, 
9) wykonywanie zadań długofalowych (np. prowadzenie teczek i innych), 
10) aktywność w podejmowaniu zadań, 
11) sprawność korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
12) udział w dyskusji i rozmowie, 
13) udział w pracy grupy, 
14) umiejętność stawiania pytań i formułowania wniosków, 
15) planowanie i przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. 
16) opracowanie i realizację projektu edukacyjnego 
 

5. Nauczyciel obowiązany jest stosować różne formy oceniania: 
kartkówka, sprawdzian, praca klasowa, test (testy wyboru należy stosować z umiarem                     
i w ściśle określonym celu; wynik testu nie może decydować o ocenie klasyfikacyjnej), 
ocena pracy domowej, obserwacja, ocena wytworów ucznia, rozmowa sprawdzająca, 
dyktando, ocena wypowiedzi i inne przewidziane w PSO. 
 

6. Ocenianie przebiega zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Częstotliwość oceniania zawarta jest w PSO. 
2) Sprawdziany, testy, prace klasowe, dyktanda (ogólnie prace kontrolne) 

obejmujące więcej, niż trzy ostatnie tematy, zapowiadane są z wyprzedzeniem 
nie mniejszym niż 5 dni. 

3) W jednym dniu może się odbyć tylko jedna praca kontrolna. 
4) W jednym tygodniu mogą się odbyć nie więcej, niż 3 prace kontrolne. 
5) Nauczyciel, zapowiadając pracę, wskazuje źródła informacji, na podstawie 

których sformułuje pytania i polecenia. 
6) Ocenione prace kontrolne uczniowie otrzymują nie później, niż dwa tygodnie 

po ich napisaniu. 
7) Dopuszcza się możliwość poprawiania niektórych ocen. Szczegółowe zasady 

zawarte są w PSO. 
8) Dopuszcza się możliwość zgłaszania nieprzygotowania ucznia do zajęć. 

Szczegółowe zasady zwarte są w PSO. 
9) Prace kontrolne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego,                      

w którym powstały i udostępniane Uczniom i Rodzicom na zasadach 
opisanych w PSO. 
 

7. Klasyfikowanie odbywa się według następujących zasad: 

1) Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 
2) Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w terminie zakończenia 

zajęć w I semestrze. 
3) Przed końcoworocznym oraz semestralnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców: 



a) pisemnie o ocenie niedostatecznej na jeden miesiąc przed posiedzeniem rady, 
b) ustnie o pozostałych ocenach na tydzień przed posiedzeniem rady. 

4) Po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie i do dnia poprzedzajacego 
klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej uczniowie lub rodzice mogą 
występować do nauczyciela z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny w trybie 
przewidzianym w PSO. 

5) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6) O braku podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej nauczyciel pisemnie 
powiadamia uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady. 

7) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin komisyjny. 

8) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

9) Zbiorcze wyniki klasyfikacji są prezentowane w różnych formach graficznych  
w widocznym miejscu w szkole. 

 
1. Ocena zachowania jest ustalana zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Szczegółowe kryteria ocen zachowania ustala (po zaciągnięciu opinii rady 
Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców) i zatwierdza rada pedagogiczna. 

2) Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali: 
           a) wzorowe 

                b)bardzo dobre 
           b) dobre 
           c) poprawne 
           d) nieodpowiednie 

                e) naganne 
3) Dopuszcza się bieżące ocenianie zachowania ucznia poprzez stosowanie znaków 

+ i – . 
4) Ocenę z zachowania semestralną i końcoworoczną ustala wychowawca klasy          

po zasięganiu opinii zespołu klasowego i rady pedagogicznej. 
 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według następującego trybu: 
1) Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje 

komisję w składzie: 
a) dyrektor lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako  
    przewodniczący, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako  
    członek komisji, 
d) w egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice  
    dziecka. 

2) Sposób przeprowadzania egzaminu, a w szczególności liczbę przedmiotów,             
z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala 
przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami ucznia. 

3) Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań 
(ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen. 

4) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala 
stopień. 



5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż tydzień                       
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 
11. Egzaminy poprawkowe i sprawdzające przeprowadza się w trybie określonym w  

aktualnym Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów               
i egzaminów w szkołach publicznych 

 
12. Szkoła gromadzi informacje nt. funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym: 

1) Arkusz ocen. 
2) Dziennik lekcyjny. 
3) Zeszyt wychowawcy klasowego. 
4) Arkusze obserwacji. 
5) Zbiór prac kontrolnych i innych wytworów ucznia. 

 
13.W procesie ewaluacji Szkolnego Systemu Oceniania udział biorą uczniowie, rodzice                   

i nauczyciele. 
14. Przedmiotowe systemy oceniania są uszczegółowieniem i uzupełnieniem zasad WSO                  

i nie mogą być z nim sprzeczne. 
 
15. W przypadkach nie objętych Szkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje dyrektor 

szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
 
 

§ 56 
Kryteria ocen zachowania 

1)Wzorowe 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 
oraz: 

a) uczestniczy w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych, 
b) jest inicjatorem różnych przedsięwzięć na rzecz klasy i szkoły, 
c) godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym, 
d) wykazuje własną aktywność intelektualną w zdobywaniu wiedzy. 

 
2) Bardzo dobre 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą 
oraz: 

 a) sumiennie wypełnia swoje obowiązki, 
 b) nie ma godzin nieobecnych, nieusprawiedliwionych nieusprawiedliwionych 
spóźnień (nie dotyczy spóźnień usprawiedliwionych np. problemy komunikacyjne, 
sytuacje losowe), 
c)  reaguje na wszelkie przejawy zła, 
d)systematycznie pracuje nad swoim rozwojem, 
e) jest koleżeński, otwarty na problemy innych, życzliwy, chętny do udzielania 
pomocy. 

 
3) Dobre 

 
Uczeń w miarę sumiennie wykonuje swoje obowiązki, 



a) dość systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ilość godzin 
nieusprawiedliwionych nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze nie przekracza 
(Nauczyciel w sytuacji szczególnej ma prawo nieusprawiedliwić nieobecności 
ucznia, jeżeli istnieją dowody na to, że przebywał on na wagarach. Informacje te 
zgłasza do dyrektora szkoły a następnie informuje rodziców). 
b)  wykonuje różne prace na rzecz klasy i szkoły, 
c)  jest uczciwy i prawdomówny, 
d) jest zawsze czysty, 
e)  szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 
f) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, 
g)  jest kulturalny i taktowny, 
h)  nosi ubiory zgodnie z normami obyczajowymi: 

na uroczystości szkole i państwowe przychodzi w stroju galowym (barwy 
biało – granatowo – czarne z wyłączeniem jeansu), w dni powszednie w stroju 
szkolnym, 
i) respektuje zasady PSO (posiada zeszyt, podręcznik, potrzebne materiały, strój 
sportowy, jest zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe), 
j)  zdarzają się uchybienia, ale ulegają poprawie po zwróceniu uwagi, 

 
4) Poprawne 

 
a) Uczeń nie zawsze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 
b)  Zdarza mu się opuszczać lekcje, ilość godzin nieusprawiedliwionych 
nieusprawiedliwionych spóźnień nie przekracza 10, 
c)  czasami wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły, 
d)  nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, 
e)  szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów, 
f)  jest czysty,  
g)  nie utrudnia złośliwie pracy nauczycielom i uczniom, 
h)  nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi, 
i) nie stosuje wulgarnego słownictwa, 
j) nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej. 

 
5) Nieodpowiednie 

a) uczeń w sposób rażący lekceważy obowiązki szkole ( nie przygotowuje się               
do lekcji, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu, nie przynosi 
podręczników, potrzebnych materiałów do lekcji, stroju sportowego), 
b) opuszcza lekcje, ilość godzin nieusprawiedliwionych nieusprawiedliwionych 
spóźnień w semestrze przekracza 10, 
c)  jest niekulturalny, nietaktowny, 
d)  niszczy mienia szkole, społeczne i mienie kolegów, 
e)  nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,  
f) używa wulgarnego słownictwa, 
g)  zdarza mu się stosować pracom fizyczną i psychiczną, 
h) często dezorganizuje życie klasy, przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu 
lekcji, 
i)  nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
j)  czasami wykazuje chęć poprawy w wyniku starań osób trzecich. 

 
6) Naganne 

 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na oceną nieodpowiednią oraz: 



a) często opuszcza lekcje, ilość godzin nieusprawiedliwionych 
nieusprawiedliwionych semestrze przekracza 20,  
b) pali papierosy,  
c) pije alkohol, 
d) zażywa narkotyki, 
e) dopuszcza się kradzieży, wyłudzania pieniędzy, 
fałszuje dokumenty (podrabia podpis nauczyciela, podpis rodzica na 
usprawiedliwieniu, dopisuje oceny), 
f ) dopuszcza się aktów wandalizmu, 
g)  ma negatywny wpływ na społeczność szkolną, jego zachowanie zagraża zdrowiu 
i życiu innych, 
h) nie wykazuje żadnej chęci poprawy, pomimo starań osób trzecich. 
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