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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. nr 256, poz. 

2572 ze zmianami), zwana dalej ustawą.  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych Statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624. ze zmianami).  

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu 

oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w Szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, ze 

zmianami). 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól 

do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232). 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne Szkoły i placówki (Dz. U. 

nr 56, poz. 506).  

W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują przepisy ustawy. 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Charakterystyka Szkoły 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, zwany dalej Szkołą, składa się z: 
 

1) III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi – zwanego dalej 

Liceum, 

2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi – zwanego dalej Gimnazjum. 

2. Adres Szkoły: ul. Sienkiewicza 33, 41-800 Zabrze. 

3. ZSO nr 11 w Zabrzu jest Szkołą publiczną.  

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Zabrze. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

6. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący. 

7. Szkoła jest jednostką budżetową. 

8. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności statutowej z dotacji, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także 

z dochodów własnych. 

9. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 

przepisy ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r.(Dz.U. z 2005r.Nr 

249,poz.2104 z pózn.zm.). 

10. Zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określa 

Rozporządzenie Ministra Kultury z 16.09.2002r. w sprawie postępowania 

z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 Nr 167,poz.1375). 

11.  Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny. 

12. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich 

intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju. 
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§ 2 

Cykle nauczania, semestry 

1. Cykle nauczania w Szkole trwają: Gimnazjum 3 lata, Liceum 3 lata.  

2. Każdy rok  dzieli klasyfikacja śródroczna, której data ustalana jest na początku roku 

szkolnego. Części roku szkolnego nazwane zostały semestrami. 

3.  Uczniowie Szkoły są klasyfikowani na koniec każdego semestru i  roku szkolnego. 

4. W klasie III Gimnazjum uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego 

z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego 

nowożytnego. 

5. W klasach dwujęzycznych z językiem niemieckim uczniowie mogą przystąpić do 

egzaminu DSD I (Deutsches Sprachdiplom), potwierdzającego znajomość języka 

niemieckiego (III kl. Gimnazjum) lub DSD II (III kl. Liceum), umożliwiającego 

studiowanie na każdym kierunku w Niemczech bez konieczności zdawania 

dodatkowego egzaminu językowego. 

6. W oddziałach z językiem francuskim począwszy od III klasy Gimnazjum uczniowie mogą 

przystąpić do egzaminu państwowego potwierdzającego znajomość języka 

francuskiego DELF (Diplôme d’études en langue française). 

7. Na zakończenie cyklu kształcenia Szkoła wystawia świadectwo ukończenia Szkoły. 

8. Po ukończonym cyklu uczniowie Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 

9. Zasady promowania, oceniania i przeprowadzania egzaminów maturalnych określają 

odrębne przepisy. 
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§ 3 

Uczniowie Szkoły 

1. Młodzież do lat 18 podlega obowiązkowi szkolnemu w Gimnazjum i obowiązkowi nauki 

w Liceum. 

2. Uczniami Gimnazjum stają się kandydaci, którzy zamieszkują we właściwym dla Szkoły 

obwodzie, a w przypadku wolnych miejsc uczniowie spoza obwodu. 

3. Do klas językowych Gimnazjum, przyjmowana jest młodzież, która spełniła określone 

przez Szkołę wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji (miejsce zameldowania 

kandydata nie ma tu znaczenia). 

4. Uczniami Liceum stają się kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie gimnazjalnym 

odpowiednią liczbę punktów lub laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 

Od roku 2006 na terenie miasta Zabrza obowiązuje rekrutacja elektroniczna OPTIVUM. 

5. Do klas językowych Liceum przyjmowane są osoby, które dodatkowo zdały test 

kompetencji językowych. 

6. Szczegółowe warunki rekrutacji do Gimnazjum i Liceum określa regulamin rekrutacji, 

7. Kandydat przyjęty do Gimnazjum pozostaje uczniem Szkoły do czasu jej ukończenia, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończy 18 lat. 

8. Kandydat przyjęty do Liceum pozostaje uczniem Szkoły do czasu jej ukończenia, nie 

dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 21 

lat. 
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Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

Kształcenie 

1. W klasach drugich Liceum uczniowie wybierają spośród zaproponowanych przez 

Dyrektora, pakiety przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Przedmioty te wyznaczane 

są na podstawie rok wcześniej przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów. 

Międzyklasowe pakiety rozszerzeń wprowadzane  są od drugiego roku nauczania. 

2. W niektórych klasach Gimnazjum i Liceum Szkoła realizuje rozszerzony program 

nauczania języków obcych: 

1. Klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim  jako drugim, obok języka 

polskiego, językiem nauczania określonych przedmiotów, 

2. Klasy z językiem francuskim nauczanym na poziomie rozszerzonym 

DELF, 

3. Klasy z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. 

3. Uczniowie mają prawo do indywidualnego programu i toku nauki.  

4. Szkoła prowadzi nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

5. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera 

ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

finansowych Szkoły. 

7. Szkoła organizuje działalność innowacyjną rozwijając uzdolnienia i umiejętności 

uczniów. 

8. Szkoła organizuje i uczestniczy w wymianach i seminariach międzynarodowych, 

mających na celu podniesienie umiejętności językowych uczniów, a także poznanie 

historii i tradycji innych regionów. 
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§ 5 

Wychowanie prospołeczne 

1. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów, kładąc szczególny 

nacisk na podstawowe zagadnienia prozdrowotne, ekologiczne, europejskie, 

regionalne, filozoficzne i obrony cywilnej. 

2. Szkoła realizuje program wychowawczy obejmujący uczniów Gimnazjum i Liceum 

w całym cyklu kształcenia, w ramach którego m.in.: 

1) Umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie w tym 

względzie tolerancji, 

2) Organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych 

wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, 

sportowych i turystycznych, 

3) Nawiązuje kontakty ze szkołami z różnych państw europejskich oraz 

organizuje okresowe spotkania uczniów Szkoły z uczniami szkół 

partnerskich, 

4) Nawiązuje kontakty ze szkołami specjalnym w ramach integracji z osobami 

niepełnosprawnymi, 

5) Wspiera wolontariat w ramach wychowania prospołecznego. 
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§ 6 

Pomoc i opieka 

1. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub zawodu poprzez organizację: 

1) Zajęć badających predyspozycje zawodowe uczniów, prowadzone przez 

szkolnego pedagoga lub psychologa, 

2) Spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni Śląska, 

3) Spotkań z pracownikami działów zatrudnienia zakładów pracy, firm 

marketingowych, 

4) W ramach doradztwa zawodowego Szkoła współpracuje z Fundacją Rozwoju 

Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, 

5) Szkoła korzysta z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Katowicach w zakresie 

realizowania doradztwa zawodowego. 

 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły.  

1) W razie trudności w nauce lub trudnej sytuacji życiowej Szkoła udziela 

uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz materialnej,  

2) Pomoc materialna może  być w formie stypendiów socjalnych lub zapomóg 

doraźnych, 

3) Szkołę w udzielaniu pomocy materialnej wspiera Rada Rodziców. 
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§ 7 

Środowisko dydaktyczno-wychowawcze 

Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła kształtuje 

swoje środowisko dydaktyczno-wychowawcze odpowiednio do warunków Szkoły, a przede 

wszystkim do potrzeb uczniów. W ramach tego Szkoła: 

1. Podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno- 

wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów, 

2. Zatrudnia wyłącznie nauczycieli o odpowiednim wykształceniu z wysokimi 

kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy przestrzegają podstawowych zasad 

moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne, 

3. Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi 

niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania 

Szkoły i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej, 

4. Ma wypracowane systemy:  

1) Monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów, 

2) Informowania rodziców ( prawnych opiekunów) uczniów o postępach w nauce 

i zachowaniu ich dzieci poprzez iDziennik i zeszyty korespondencyjne, służące 

do usprawiedliwień, zwolnień oraz przekazywania rodzicom (opiekunom 

prawnym) wszelkich informacji, 

3) Konsultacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez obowiązkowe zebrania 

rodziców i spotkania indywidualne, 

4) Informowania o bieżącej działalności Szkoły i osiągnięciach uczniów poprzez 

stronę internetową Szkoły - www.lo3.zabrze.pl oraz https://zso11.edupage.org/. 
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§ 8 

Dokumentacja przebiegu nauczania 

W zakresie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej oraz 
opiekuńczej Szkoła prowadzi: 

1. Księgę uczniów, w której dokonuje się wpisów chronologicznie według dat 

przyjęcia uczniów do Szkoły, 

2. Dziennik elektroniczny dla każdego oddziału (iDziennik), w którym dokumentuje 

się przebieg nauczania. Dostęp do danych umieszczonych w i Dzienniku ma 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) z zachowaniem 

przepisów o ochronie danych osobowych. Dane do logowania w Dzienniku 

powołane osoby otrzymują na początku roku szkolnego, 

3. Papierowy dziennik zajęć prowadzonych przez nauczycieli, zgodnie z art.42 Karty 

Nauczyciela, zwanych godzinami kartowymi, 

4. Papierowy dziennik dla uczniów z nauczaniem indywidualnym, indywidualnym 

tokiem nauczania i indywidualnym programem nauczania.  

5. Papierowy dziennik pracy pedagoga szkolnego, 

6. Arkusz ocen w formie elektronicznej i papierowej, 

7. Księgę arkuszy ocen, 

8. Dokumentację badań i czynności uzupełniających dla każdego ucznia objętego 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 
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Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 9  

1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski. 

§ 10 Dyrektor Szkoły 

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący 

Szkołę. 

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą. 

3. Dyrektor Szkoły: 

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły, 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

3) Jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji  całości podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, 

4) Jest odpowiedzialny za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego 

i maturalnego, 

5) Jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad uczniami, zapewnia odpowiedni 

stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego uczniów, 

6) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

7) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały, które są niezgodne 

z ustawą lub obowiązującym prawem i powiadamia o tym fakcie organ 

prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

8) Powierza stanowiska wicedyrektorów Szkoły i odwołuje z nich, zasięgając w tym 

opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, 

9) Może tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe 

i wyznacza ich przewodniczących, 
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10) W porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje Szkolnego Koordynatora 

Projektów Gimnazjalnych 

11) Zatrudnia nauczycieli z odpowiednim wykształceniem i dba o ich rozwój 

zawodowy, 

12) Zatrudnia i zwalnia innych pracowników Szkoły, 

13) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Szkoły, 

14) Dysponuje finansami Szkoły, 

15) Opracowuje arkusz organizacyjny, 

16) Dba o powierzone mienie, 

17) Dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

18) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i wydaje decyzje 

administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki poza Szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

19) Reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 

20) Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

21) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami, 

22) Przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych 

wobec uczniów, 

23) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, 

24)  dokumentację pedagogiczną,  

25) Powołuje zespoły nauczycieli do wykonywania statutowych działań Szkoły, 

26) Kontroluje wykonywanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych tzw. godzin 

kartowych, zgodnie z art.42 Karty Nauczyciela. 
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§ 10 a 

Wicedyrektorzy i kierownicy 

1. W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor Szkoły, zasięgając opinii organu 

prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne 

stanowiska kierownicze w Szkole. 

2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt. 1, określa ustawa i organ 

prowadzący. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych 

potrzeb Szkoły i jej możliwości finansowych. 

3. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków 

i kompetencji, o których informuje Radę Pedagogiczną. 

4. Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły. 

 

§ 11 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy 

nauczyciele Szkoły oraz szkolny psycholog, pedagog i bibliotekarz. Przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej cztery razy w roku szkolnym i 

są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Posiedzenie RP  być 

również zwołane na wniosek organu prowadzącego  Szkołę oraz na wniosek 1/3 jej 

członków. 

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu 

prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ 

członków. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych 

na jej posiedzeniach, a w szczególności mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub 
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ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły lub placówki. 

7. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna: 

1. Zatwierdza plan pracy Szkoły, 

2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

3. Podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej Szkoły lub 

skreślenia go z listy uczniów, 

4. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5. Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora Szkoły  o odwołanie wicedyrektora, 

6. Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Szkoły, 

7. Opiniuje tygodniowy rozkład zajęć, 

8. Opiniuje projekt planu finansowego Szkoły, 

9. Opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć, 

10. Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i wyróżnień, 

11. Opiniuje kandydatów do stypendiów, 

12. Przygotowuje projekt zmian postanowień Statutu Szkoły i  je zatwierdza,  

13. Uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców program wychowawczy i profilaktyki. 

14. Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą  przez Kuratorium Oświaty  nadzór pedagogiczny, w 
celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

 

 

8. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe i wyznacza ich  przewodniczących. 
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§12 

Rada Rodziców 

1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. 

2. Regulamin opracowuje i uchwala Rada Rodziców.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. Wyrażanie opinii w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania 

i w sprawie podręczników, 

2. Wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia w Szkole działalności stowarzyszeń 

i innych organizacji, 

3. Wyrażania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego, 

4. Występowania do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach 

związanych  z jakością nauczania, z wychowywaniem dzieci, z finansami szkoły 

oraz spraw związanych z bezpieczeństwem, 

5. Wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o ocenę pracy nauczyciela, 

6. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

7. Działanie na rzecz stałej poprawy bazy, 

8. Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Szkoły, 

9. Opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 

10. Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

11. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

i profilaktyki Szkoły, 

12. Delegowanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej na Dyrektora 

Szkoły; wyboru delegata dokonują rodzice na poszerzonym zebraniu prezydium 

Rady tzw. ”trójek klasowych”. 
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§ 13 

Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, osobno dla Gimnazjum i Liceum. Pieczę nad 

samorządem sprawują opiekunowie. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum i Liceum. 

3.  Podstawą działalności Samorządu jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin 

Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów określonej Szkoły. 

4. Regulamin Samorządu musi m.in. określać strukturę, liczebność i kadencję organów 

Samorządu oraz tryb wybierania organów Samorządu i sposób podejmowania uchwał. 

5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania 

i promowania oraz form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

6. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

w zakresie takich praw uczniów, jak prawo do: 

1) Zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

2) Organizacji życia szkolnego, 

3) Organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

4) Wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu, 

5) Kandydatów do stypendium. 
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§ 14 

Współdziałanie organów Szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych 

1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 

w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą: 

1. Bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem Szkoły, tj. Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim, 

2. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 

3. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem 

a rodzicami, 

4. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, 

5. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

6. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli 

działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej 

uczniów. 
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Rozdział IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 15 

Zasady ogólne 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego i są o nich informowani uczniowie i rodzice na początku każdego roku 

szkolnego. 

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

określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ 

prowadzący. 

3. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów 

i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący. 
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§ 16 

Oddział 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych 

do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący. 

3. Od drugiej klasy liceum, obok oddziałów, funkcjonują grupy międzyoddziałowe, zwane 

„pakietami”, w których szkoła naucza wybrane 2-3 przedmioty w zakresie 

rozszerzonym. 

4. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania: 

1) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących nie mniej niż 26 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów; uzależniony jest 

także od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń 

dydaktycznych, 

2) Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie więcej 

niż 26 uczniów; tutaj obowiązuje podział ze względu na płeć, 

3) W klasach dwujęzycznych – obowiązuje podział na grupy na przedmiotach 

uczonych dwujęzycznie. 

  



21 

§ 17 

Zasady rekrutacji 

 Szczegółowe warunki rekrutacji do Gimnazjum i Liceum określa Regulamin Rekrutacji, 

opracowywany corocznie w oparciu o Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty. 

1. Kryteria przyjęcia: 

1) O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci Szkoły 

podstawowej, do liceum absolwenci gimnazjum,  

2) Dyrektor Szkoły powołuje do przeprowadzenia naboru do klas pierwszych 

gimnazjum i liceum Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną,  

3) Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ustala kryteria przyjęcia 

kandydatów na podstawie odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego 

do spraw oświaty i postanowienia właściwego Kuratora Oświaty. 

2. Kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji uwzględniają: 

1) Wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia wymienione 

w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

2) Liczbę punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia 

ucznia, O przyjęciu uczniów spoza rejonu do klasy pierwszej gimnazjum 

decyduje suma punktów, której składowymi są: 

Składowe Punktacja szczegółowa Maksymalna ilość punktów 

Egzamin po szkole podstawowej Od 0 do 40 pkt 40 pkt 

Punkty uzyskane za każdą z ocen z 
następujących zajęć edukacyjnych 

(j. polski, matematyka, j. obcy) 

Celujący – 10 pkt 

30 pkt 

Bardzo dobry – 7 pkt 

Dobry – 5 pkt  

Dostateczny – 3 pkt 

Dopuszczający – 1 pkt 

Punkty uzyskane za średnią ocen z 
następujących zajęć edukacyjnych 
tj.: historia, przyroda i informatyka. 

6,0 – 5,5 =6pkt 

6 pkt 

5,4 – 4,6 =5pkt 

4,5 – 3,6 =4pkt 

3,5 – 2,6 =3pkt 

2,5 – 2,0 = 2pkt 

Punkty uzyskane za osiągnięcia w 
konkursach na szczeblu, co 

najmniej powiatowym. 

Konkurs interdyscyplinarny - 8 pkt 

14 pkt Konkurs wojewódzki – 4 pkt 

Konkurs miejski – 2 pkt 

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 90 
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3) Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, 

4) Warunki przeprowadzania testu kompetencyjnego dla chętnych do klas 

językowych w liceum, 

5) Szczegółowe zasady rekrutacji dla osób zwolnionych przez Przewodniczącego 

Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (Dyrektora Szkoły) z egzaminu po szkole 

podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego, 

6) Limit miejsc w Szkołach, 

7) Terminy rekrutacji. 

3. Rekrutacja kandydatów do liceum prowadzona jest elektronicznie w sposób 

scentralizowany. 

4. Warunki rekrutacji i przyjęcia ucznia do Gimnazjum lub Liceum:  

1) W przypadku kandydata do Liceum zarejestrowanie się w elektronicznym 

systemie rekrutacji,  

2) Przy naborze do  Gimnazjum kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum 

przyjmowani są bezwarunkowo do klasy o profilu ogólnym, 

3) Na wniosek rodziców – absolwenci zamieszkali tak  w obwodzie szkoły, jak i poza 

nim mogą ubiegać się o przyjęcie do klas z rozszerzonym językiem, zgodnie 

z wyszczególnionymi kryteriami rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum, 

4) Złożenie przez kandydata podania o przyjęcie do Szkoły w terminie ustalonym 

przez kuratora oświaty (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na 

stronie internetowej) oraz dostarczenie następujących dokumentów: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

  zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej,  

  potwierdzone kopie zaświadczeń o osiągnięciach, 

  2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem, 

  kserokopię odpisu aktu urodzenia. 

5) Uzyskanie wyznaczonej przez komisję rekrutacyjną liczby punktów, w przypadku 

rekrutacji uzupełniającej, 

6) Potwierdzenie przez kandydata woli uczenia się w Liceum i dostarczenie 

oryginałów dokumentów, 
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7) Do każdej klasy zostaje przyjętych nie mniej niż 26 uczniów,  

8) O przyjęciu kandydata do Liceum decydować będzie suma punktów uzyskanych 

z przeliczenia wyników egzaminu po szkole podstawowej lub egzaminu 

gimnazjalnego i ustalonych za wybrane zajęcia oraz za osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia Szkoły podstawowej lub gimnazjum lub 

potwierdzone stosownymi dokumentami, 

9) Listę kandydatów do Liceum generuje elektroniczny system naboru, 

10) Do klasy pierwszej przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskali największą ilość 

punktów uwzględnionych w regulaminie rekrutacji. 
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§ 18 

Biblioteka szkolna z czytelnią i radiowęzeł 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 prowadzi bibliotekę szkolną, w skład której 

wchodzi czytelnia. 

2. Biblioteka szkolna uczestniczy w realizacji programu nauczania i wychowania. 

3. Biblioteka zajmuje wydzielone pomieszczenia przeznaczone do realizacji swych zadań. 

4. Biblioteka realizuje następujące zadania: 

1. Rozwija potrzeby czytania i zdobywania informacji związanych z nauką, 

2. Stwarza warunki do utrwalania wiadomości i umiejętności nabywanych na 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3. Rozwija uzdolnienia i indywidualne zainteresowania uczniów, 

4. Służy pomocą w zdobywaniu samodzielnego korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych, 

5. Uczy posługiwania się i wykorzystywania źródeł informacji naukowej, 

6. Wyposaża użytkowników w wiadomości i umiejętności, które mogą pogłębić, 

rozszerzyć i aktualizować drogę ustawicznego kształcenia i optymalnego 

zagospodarowywania wolnego czasu uczniów, 

7. Udziela  indywidualnej pomocy przez zainteresowanie lekturą, rozwijanie 

aktywności czytelniczej i pozyskiwanie do pracy na rzecz biblioteki, 

8. Rozwija wrażliwość kulturalną. 

5.Do podstawowych zadań bibliotekarza należy: 

1) Udostępnianie zbiorów, 

2) Działalność informacyjna, 

3) Indywidualna praca z czytelnikiem, 

4) Zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie, 

5) Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, harmonogramu zajęć z edukacji 

czytelniczej i medialnej oraz sprawozdanie z pracy, 

6) Prowadzenie dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów 

ubytków, kart akcesyjnych czasopism i ewidencji wypożyczeń, 

7) Współpraca i udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, 

8) Odpowiadanie na wszechstronne wykorzystanie powierzonych mu zbiorów, 
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9) Ustalanie wraz z księgowością wartości zbiorów, 

10) Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów, 

11) Indywidualne doradztwo w wyborze lektury, 

12) Prowadzenie i koordynowanie zajęć z ed7ukacji czytelniczej i medialnej przy 

udziale   innych nauczycieli, 

13) Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, 

14) Przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa, 

15) Informowanie wychowawców o poziomie czytelnictwa w klasach, 

16) Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa, 

17) Współuczestniczenie w realizacji zajęć edukacyjnych Szkoły, 

18) Współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. 

 

5. Współpraca biblioteki z rodzicami: 

1) Udzielanie rodzicom indywidualnych informacji i porad dotyczących 

podręczników, lektur, zainteresowań czytelniczych oraz spraw wychowawczych, 

2) Współpraca przy okazji imprez bibliotecznych, 

3) Udostępnianie dokumentacji dotyczącej prawa wewnętrznego Szkoły, 

4) Umożliwienie dostępu do księgozbioru publicznego. 

 

6. Radiowęzeł szkolny ma za zadanie uwrażliwiać  uczniów w zakresie wiedzy muzycznej 

i szerzyć pozytywne wartości przez muzykę. Ogólne zasady pracy radiowęzła: 

1) Za prawidłową pracę radiowęzła odpowiadają uczniowie dyżurujący w danym 

dniu, 

2) Uczniowie prowadzący radiowęzeł podlegają wicedyrektorowi oraz opiekunowi, 

wyznaczonemu przez dyrekcję, 

3) Uczniowie pracujący w radiowęźle oraz pracownicy Szkoły przekazują wszelkie 

uwagi, w tym, w trybie pilnym wszelkie awarie czy naruszenie regulaminu 

radiowęzła, 

4) Ramy czasowe pracy radiowęzła wyznacza pierwsza i ostatnia przerwa, 

5) W pomieszczeniu radiowęzła przebywają tylko uczniowie dyżurujący, 

6) Dyżurni radiowęzła odtwarzają muzykę różnorodną, bez wulgaryzmów oraz bez 

naruszania uczuć religijnych bądź patriotycznych, 
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7) Klucz do pomieszczenia radiowęzła dyżurni pobierają z portierni w danym dniu 

rano i zwracają go po dyżurze, 

8) Nieobecnego dyżurnego zastępuje inny, wcześniej zgłoszony do pracy w 

radiowęźle, 

9) Dyżurujący dbają o sprzęt i estetykę pomieszczenia oraz przestrzegają 

podstawowych norm bezpieczeństwa, 

10) Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

a. (Dz.U. Nr 80 z 2000r.poz.904 z późn. zm.) instytucje oświatowe, w tym szkoły, 

mogą bez zgody twórców, artystów, wykonawców, producentów, nadawców, 

wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych 

utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w celach dydaktycznych. 
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§ 19 

Bezpieczeństwo uczniów 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły: 

1) W czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję,  

2) W czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący. 

2. W czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą – nauczyciele.  

3. Uczeń o jakimkolwiek wypadku, który miał miejsce na terenie Szkoły, powinien 

poinformować wychowawcę lub innego pracownika Szkoły, przed opuszczeniem 

placówki. 

4. Zasady, organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa 

Dyrektor Szkoły. 

5. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny 

nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

6. Zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz wymian międzynarodowych 

i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni regulamin 

(odrębne przepisy). 

7. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na jej 

terenie.  

8. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską. 

9. Budynek Szkoły i teren wokół niego  objęty jest monitoringiem w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 
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§ 20 

Współdziałanie z rodzicami 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Co najmniej raz na kwartał Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) 

uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. 

3. Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w Gimnazjum 

i Liceum  organizowane są wstępne spotkania w celu zaznajomienia rodziców 

(opiekunów) ze Statutem Szkoły, z edukacyjno – wychowawczymi zadaniami 

i wymaganiami Szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia, z zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz z zasadami bezpłatnego 

korzystania z programu iDziennik. 

4. Oprócz stałych spotkań Szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu z rodziców 

(opiekunów) możliwość uzyskania informacji na temat zachowania i postępów lub 

trudności w nauce jego dziecka oraz informacji i porad w sprawach wychowania 

i dalszego kształcenia jego dziecka. 

5. Wszystkie zebrania rodziców (opiekunów), indywidualne spotkania z rodzicami oraz 

rozmowy telefoniczne wychowawca odnotowuje na odpowiednich stronach 

w iDzienniku klasy, do której uczęszcza dany uczeń. 

6. Wychowawca klasy jest zobowiązany na pierwszym zebraniu rodziców poinformować 

rodziców / prawnych opiekunów o sposobie i kryteriach oceniania ( w tym oceniania 

zachowania), a także o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

roczna ocena klasyfikacyjna (w tym z zachowania). 

7. Rodzice są informowani o ocenianiu bieżącym oraz zachowaniu podczas wywiadówek 

oraz indywidualnych konsultacji z wychowawcą lub nauczycielami. 

8. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem Szkoły umieszczonym na stronie 

internetowej Szkoły oraz w bibliotece szkolnej 

9. Rodzice na bieżąco usprawiedliwiają nieobecności swojego dziecka w zeszycie 

korespondencji i uczestniczą w obowiązkowych wywiadówkach. 

10. W przypadku uporczywego uchylania się ucznia od obowiązków szkolnych i braku 

kontaktu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest powiadomić rodziców / prawnych 

opiekunów listem poleconym. 
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11. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną rodzice powiadomieni zostają 

o proponowanych ocenach śródrocznych lub rocznych poprzez iDziennik i na trzy 

tygodnie przed w/w konferencją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi (listem 

poleconym lub osobiście). 

  



30 

Rozdział V 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 21 

Zasady zatrudniania 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

administracyjnych, technicznych i obsługi. 

2. Wszystkich pracowników, których mowa w pkt.1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, 

kierując się przy tym odpowiednimi zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły, bieżącą oceną ich pracy 

i postawą etyczno-moralną oraz właściwymi wnioskami i opiniami, które może 

formułować Rada Pedagogiczna. 

3. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na 

określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę. 

4. Nauczyciele religii zatrudnieni są w Szkole na podstawie pisemnego skierowania 

odpowiednich władz kościelnych. 

5. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych w celu odbycia przez nich praktyk 

pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego 

opiekuna spośród nauczycieli Szkoły. 
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§ 22 

Nauczyciele 

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

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 nauczyciel dokumentuje zajęcia lekcyjne 

tylko w dziennik elektronicznym, zwanym iDziennikiem. 

3. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

4. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela 

i Kodeks pracy. 

5. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) Prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego 

i wychowawczego, w tym napisanie własnego lub wybór i dostosowanie 

odpowiedniego programu nauczania, 

2) Wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności 

i zainteresowań, 

3) Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,  

4) Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Szkoły, 

5) Udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń 

szkolnych i życiowych, 

6) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

7) Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej, 

8) Przy realizacji godzin wynikających z art.42 Karty Nauczyciela tzw. godzin 

kartowych nauczyciel ZSO11 może przeznaczyć najwyżej 2/3 z nich na zajęcia 

opiekuńcze, 

9) Próbne egzaminy maturalne i gimnazjalne poprawiane są  przez nauczycieli 

danego przedmiotu, 

10) Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe zwane komisjami przedmiotowymi, 

11) Pracą komisji przedmiotowej kieruje powołany przez dyrektora Szkoły 

przewodniczący komisji. 
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6. Cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują: 

1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programu nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 

2) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

3) Badanie wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów, 

4) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

5) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

6) Wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych 

eksperymentalnych programów nauczania, 

7) Monitorowanie realizacji programów nauczania w poszczególnych oddziałach 

(nauczyciel, który nie zrealizował programu przewidzianego dla danej klasy jest 

zobowiązany do umieszczenia stosownej notatki w końcowo rocznym sprawozdaniu 

komisji przedmiotowej), 

8) Analizowanie wyników próbnych egzaminów i zgłaszanie odpowiednich wniosków 

Radzie Pedagogicznej. 

7. Komisja przedmiotowa zobowiązana jest do dokumentowania swej pracy i składania 

z niej semestralnych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

8. Obowiązki Koordynatora Projektów gimnazjalnych reguluje  Regulamin realizowania 

projektów edukacyjnych Gimnazjum nr 3 w Zabrzu. 
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§ 23 

Wychowawca oddziału (klasy) 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział zwany także klasą opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale –wychowawcy; dla zapewnienia 

ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się 

uczniami przez cały cykl kształcenia. 

Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej.  

2. Wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili 

ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony 

wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy, sam nauczyciel wniesie stosowną 

prośbę o zmianę lub w przypadku losowym. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań podejmuje następujące przedsięwzięcia: 

1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) Planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (opiekunami): różne 

formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły, 

3) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami 

edukacyjnymi), 

  



34 

4) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania z rodzicami, tzn. 

udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci 

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenie ich w sprawy 

życia klasy i Szkoły, 

5) Współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innym specjalistą 

świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia, 

6) Wskazuje swojego zastępcę, który w czasie jego nieobecności opiekuje się klasą 

społecznie. 

5. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

oddziału, tj. Dziennik i arkusz ocen. Zobowiązany jest do aktualizowania bazy danych 

swoich podopiecznych w całym cyklu kształcenia. 
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§ 24 

Psycholog i pedagog szkolny 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomocy, o której mowa w pkt. 1, udziela psycholog i pedagog szkolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) Rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i możliwości ich zaspokajania, 

3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia, 

4) Wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami, 

5) Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) Podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających 

z Programu Wychowawczego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie, 

8) Wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

9) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom, 

10) Wspieraniu nauczycieli i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

11) Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

12) Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie: 

1) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

2) porad dla uczniów, 

3) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców, 
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4) ukierunkowanych lekcji wychowawczych lub zajęć integracyjnych 

przeprowadzanych przez pedagoga lub psychologa szkolnego. 

5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w następujących 

problemach opiekuńczych, wychowawczych i pedagogicznych: 

1) Efektywność uczenia się, 

2) Nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązania konfliktów i 

problemów, 

3) Uzyskiwanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 

4) Profilaktyka uzależnień, 

5) Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna. 
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Rozdział VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 25 

Prawa, obowiązki ucznia Szkoły oraz zasady korzystania z telefonów 
komórkowych 

1. Uczeń Szkoły ma prawo do: 

1) Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

4) Systematycznego oceniania w ciągu całego semestru/roku szkolnego, 

5) Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

6) Poszanowania swej godności, 

7) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

8) Swobody wygłaszania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra 

osobistego osób trzecich, 

9) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

10) Nietykalności osobistej, 

11) Bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

12) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 

i w myśl obowiązujących regulaminów, 

13) Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie 

przyznawania pomocy materialnej, 

14) Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

15) Wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru publikowanie swojego wizerunku na 

stronie www (rodzic pisze w zeszycie korespondencyjnym odpowiednie 

oświadczenie). 

16) Korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych, zgodnie z 

Regulaminem korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w 

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSOnr11 w Zabrzu. 
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2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

a zwłaszcza: 

1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

3) Wystrzegać się nałogów, 

4) Naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

5) Dbać o honor i tradycje Szkoły, 

6) Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

7) Okazywać szacunek innym  przez społecznie akceptowane formy,  

8) Posiadać zeszyt korespondencji.  

9) Przedkładać wychowawcy klasy usprawiedliwienia nieobecności, 

10) Nosić stosowny strój, a w dniu szkolnych uroczystości strój galowy tzn. biało – 

granatowo – czarny. 

3. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 

§ 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, 

poz.562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania.  

Szczegóły realizacji projektu gimnazjalnego zawiera Regulamin realizowania projektów 

edukacyjnych Gimnazjum nr 3 w Zabrzu. 

4. Ucznia obowiązują następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz 

innego sprzętu elektronicznego: 

1. Telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny przynoszone są na własną 

odpowiedzialność, za zgodą rodziców (Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

ich zniszczenie, zagubienie czy kradzież), 

2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (aparaty powinny być 

wyłączone i schowane), 

3. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego na salę egzaminacyjną w czasie egzaminów gimnazjalnych, 

maturalnych i próbnych, 
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4. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi 

np. podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych, z zastrzeżeniem ust.5, 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

lub fotografowanej (niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie 

sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi 

i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby), 

6. Naruszenie przez ucznia zasad używania sprzętu elektronicznego w czasie zajęć 

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, 

a następnie przekazanie go Dyrektorowi Szkoły (aparat zostaje wyłączony – 

uczeń może wyjąć kartę pamięci). 

7.  Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo (np. na czas trwania sprawdzianu) 

przejąć do depozytu urządzenia elektroniczne ucznia. 
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§ 26 

Zasady oceniania (ZO) 

1. Podstawą ZO jest rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2007 r. wraz z późniejszymi zmianami.  

2. ZO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu.  

3. Ocenianiu, zgodnie z w/w Rozporządzeniem  podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia 

oraz jego zachowanie. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających podstawę programową.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

2) Udzielanie uczniowi pomocy  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowani, 

4) Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz szczegółowych kryteriach oceniania umiejętności 
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przedmiotowych na poszczególne stopnie dla odpowiednich przedmiotów 

nauczania, które opracowały zespoły nauczycielskie, 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 26a 

Ocenianie bieżące 

1. Skala ocen za osiągnięcia edukacyjne obowiązująca w ZSO Nr 11 w Zabrzu jest 

następująca: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

2. Nauczyciele oceniają uczniów systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. 

Zobowiązani są do wpisywania na bieżąco ocen do iDziennika. Dopuszczalne jest 

stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” i „-„. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania systemu tzw. Numerów niepytanych 

wprowadzonego przez samorząd uczniowski. 

4. Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

1) Celujący – uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu rozwiązywać 

zadania i problemy w sytuacjach nietypowych, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach, zawodach sportowych, 

2) Bardzo dobry – uczeń realizuje pełną listę wymagań określoną szczegółowo 

w przedmiotowym systemie wymagań edukacyjnych, 

3) Dobry –  uczeń nie realizuje wszystkich podstawowych wymagań koniecznych na 

ocenę bardzo dobrą, ale wykracza poza podstawowe umiejętności określone 

szczegółowo w przedmiotowym systemie wymagań edukacyjnych, 
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4) Dostateczny – uczeń spełnia wszystkie podstawowe wymagania w danym roku 

cyklu kształcenia, określone szczegółowo w przedmiotowym systemie wymagań 

edukacyjnych, 

5) Dopuszczający – uczeń nie opanował wszystkich wiadomości podstawowych, ale 

rokuje nadzieję, że jest w stanie uzupełnić braki, czyni pewne widoczne postępy, 

stara się, jest pilny. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów opracowują nauczyciele 

w ramach komisji przedmiotowych. W ramach szczegółowych kryteriów nauczyciele 

opracowują m.in. jednakową skalę procentową na poszczególne oceny w ramach 

jednej komisji oraz jednakową wagę ocen. 

6. Ustala się, że ocena śródroczna lub roczna nie może być niższa niż ocena całkowita 

wynikająca ze średniej ważonej, natomiast średnia powyżej 0,75 każdej oceny obliguje 

do podniesienia jej o jeden poziom (np. 3,75 wynikające ze średniej ważonej daje 

podstawy do wystawienia oceny dobrej). 

7.  Informacje o szczegółowych kryteriach nauczyciele przekazują uczniom oraz i dyrekcji. 

8. Zasady oceniania i zwalniania ucznia z projektu gimnazjalnego, określa Regulamin 

realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum nr 3 w Zabrzu. 

9. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny bieżące uwzględniające różne 

dziedziny aktywności ucznia, itp.: wypowiedzi ustne, prace pisemne, znajomość lektur, 

samodzielność myślenia, wykonywania ćwiczeń, aktywność itp. 

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców bądź opiekunów prawnych. 

11. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Sprawdzone i ocenione prace są udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom. 

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe bądź specyficzne trudności w uczeniu 

się. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
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z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

15. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

w tej opinii. 

      Z zajęć z wychowania fizycznego uczeń może być zwolniony z całości zajęć lub z 

wykonywania poszczególnych ćwiczeń. 

16. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie podania 

(pobranego ze strony WWW) podpisanego przez rodziców z dołączonym zwolnieniem 

lekarza. Podania przyjmowane są w sekretariacie Szkoły przez miesiąc od daty 

rozpoczęcia semestru.  

17. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

z nauki drugiego języka obcego. 

18. Rodzice bądź opiekunowie prawni  na początku cyklu kształcenia w Gimnazjum  

wyrażają pisemnie życzenie uczestniczenia ich dziecka w nauce  religii. W Liceum 

powyższe oświadczenie składają rodzice bądź uczniowie. Po osiągnięciu pełnoletniości 

o uczestniczeniu w lekcjach religii decyduje sam uczeń. Powyższe oświadczenie może 

być zmienione(wycofane) w każdym czasie. 

19. W czasie trwania lekcji religii uczniowie, którzy nie biorą w nich udziału, mają 

zapewnioną opiekę przez Szkołę. 

20. W przypadku, gdy w/w lekcje są pierwszymi lub końcowymi, rodzice mogą przejąć 

opiekę nad własnym dzieckiem. 

21. Ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych dodatkowych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

22. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

23. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia 

edukacyjne wchodzące w skład bloku. 
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24. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

25. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej (wzór na 

stronie internetowej Szkoły)  w terminie od dnia wystawienia oceny do dwóch dni 

roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

26. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły w terminie do 5 dni od złożenia podania  powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

27. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

28. W skład komisji wchodzi Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel z danej lub innej Szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

29. Nauczyciel 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 z innej Szkoły następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 

placówki. 

30. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

31. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego maksymalnie z dwóch przedmiotów. 

32. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w 
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uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

33. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, ze ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. 

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

średnią co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

35. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię bądź etykę, do 

średniej, o której mowa powyżej, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

36. Uczeń, który  uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

ocenę celującą. 

37. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum jak również liceum rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 
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§ 26b 
Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów 

z powodu co najmniej 50% nieobecności. 

2. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny na własny wniosek(uczeń 

pełnoletni) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

nauki poza Szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem 

egzaminów z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego. Egzaminy 

klasyfikacyjne z tych przedmiotów mają formę zadań praktycznych. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza komisja, 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. 

8. W skład komisji wchodzi Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

10. Ocena pozytywna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

11. Ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał dwie oceny niedostateczne, 

może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

13. Uczniowi, o którym mowa w ust.3 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 
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§ 26c 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który otrzymał jedną  lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, ma prawo do jednego lub dwóch egzaminów poprawkowych. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej. Z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego egzaminy mają formę 

zadań praktycznych. 

3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą następujące 

osoby: Dyrektor lub jego zastępca, nauczyciel prowadzący zajęcia (jako egzaminator), 

nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu nieuczący ucznia. Komisja może 

być poszerzona o wychowawcę klasy. 

4. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własna 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne. 

5. 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 jednak niż do następnego roku 

szkolnego. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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§ 26d 

Ocenianie zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Obowiązująca skala ocen zachowania jest następująca: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

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

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawnymi. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, o której mowa w § 25a ust.31. 

Komisja ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych, promocję do 

klasy programowo wyższej lub na ukończenie Szkoły.  

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy 

programowo wyższej lub nieukończenia Szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy Szkoły. 

8. Elementy oceny zachowania: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: stosunek do nauki, frekwencja, 

2) Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor 

i tradycje Szkoły, 

3) Okazywanie szacunku innym osobom, 

4) Godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, 

5) Dbanie o mienie Szkoły, 

6) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności 

przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, 
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7) Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

8) Reprezentowanie Szkoły na różnego rodzaju konkursach, 

9) Praca na rzecz Szkoły, klasy, środowiska, 

10) stosowny strój: zakryty brzuch, niewydekoltowana bluza, stonowane kolory, 

11) Dostosowanie się do zakazu używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć i uroczystości szkolnych, 

12) Udział w realizacji projektu  gimnazjalnego zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa oświatowego i Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych 

Gimnazjum nr 3 w Zabrzu. 

9. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. 

10. Kryteria ocen zachowania: 

 
1. Ocena WZOROWA: 

 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Udział w życiu szkolnym 
i pozaszkolnym 

Udział w realizacji 
Projektu Gimnazjalnego 

- wzorowo spełnia 
wszystkie wymagania 
szkolne, jest wzorem 
do naśladowania dla 
pozostałych uczniów 
w szkole ; 
-nosi ubiór zgodny 
z normami 
obyczajowymi; 
- jest bardzo pilny w 
nauce i sumienny 
w pełnieniu 
obowiązków 
powierzonych mu 
przez nauczycieli i 
społeczność 
uczniowską,  
samodzielnie 
podejmuje  działania 
wspierające własny 
rozwój; 
- systematycznie 
uczęszcza do Szkoły i 
usprawiedliwia w 
terminie nieobecności; 
- nie spóźnia się lekcje; 

- wybitnie wyróżnia się 
kulturą osobistą na tle 
klasy i społeczności 
szkolnej, jest wzorem do 
naśladowania; 
- szanuje i dba o mienie 
Szkoły, własne i kolegów, 
reaguje na przejawy 
dewastacji; 
- nie ulega nałogom i 
potrafi się im 
przeciwstawić; 
- dba o kulturę słowa; 
jest pomocny w 
rozwiązywaniu 
konfliktów 
przeciwstawia się 
bójkom i kłótniom; 
- przeciwdziała 
agresywnym 
zachowaniom; 
 

- wykazuje bardzo dużą 
własną   inicjatywę i 
wybitną aktywność w 
pracy na rzecz klasy, 
Szkoły i środowiska; 
- aktywnie dąży do 
rozwijania własnych 
zainteresowań i 
zdolności; 
- wzorowo pełni funkcje  
społeczne w klasie lub 
szkole; 
- bierze aktywny udział 
w konkursach, 
olimpiadach, zawodach 
sportowych i osiąga w 
nich sukcesy; 
- szczególnie aktywnie 
angażuje się w 
organizację imprez 
klasowych i szkolnych; 
- aktywnie inicjuje i 
organizuje samopomoc 
koleżeńską w klasie; 
- pracuje w 
organizacjach 
pozaszkolnych; 

- podczas realizacji 
projektu gimnazjalnego 
czynnie uczestniczył 
w formułowaniu tematu 
projektu, aktywnie 
uczestniczył w 
kluczowych działaniach 
na poszczególnych 
etapach jego realizacji. 
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2. Ocena  BARDZO DOBRA: 
 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Udział w życiu szkolnym 
 i pozaszkolnym 

Udział w realizacji 
Projektu Gimnazjalnego 

- bardzo dobrze spełnia  
wszystkie wymagania  
szkolne i jest 
systematyczny w 
nauce; 
- jest bardzo dobry w 
nauce i sumienny w 
pełnieniu obowiązków 
powierzonych mu 
przez nauczycieli i 
społeczność 
uczniowską; 
- systematycznie 
uczęszcza do Szkoły i 
usprawiedliwia w 
terminie wszystkie 
nieobecności, nie 
spóźnia się na lekcje; 

- wyróżnia się kulturą 
osobistą na tle klasy i 
całej społeczności 
szkolnej; 
- szanuje mienie Szkoły, 
własne i kolegów; 
- reaguje na zjawiska 
dewastacji; 
- nie ulega nałogom i 
potrafi się im 
przeciwstawić; 
- dba o kulturę słowa; 
- nie uczestniczy w 
bójkach, kłótniach i 
konfliktach; 
- jest pomocny w 
rozwiązywaniu 
konfliktów 
- przeciwdziała 
agresywnym 
zachowaniom; 

- wykazuje dużą 
inicjatywę i aktywność w 
pracy na rzecz klasy, 
Szkoły i środowiska; 
- dąży do rozwijania 
własnych zainteresowań  
i zdolności; 
- pełni funkcje społeczne 
w klasie lub szkole; 
- bierze czynny udział w 
konkursach, 
olimpiadach,  
 zawodach sportowych i 
osiąga w nich sukcesy; 
- szczególnie angażuje 
się w organizację imprez  
klasowych i szkolnych 
- inicjuje i organizuje 
samopomoc koleżeńską 
w klasie; 
- pracuje w 
organizacjach 
pozaszkolnych; 

-pełnił aktywną rolę 
podczas realizacji 
projektu gimnazjalnego, 
wspomagając 
członków zespołu. 
 

 
 

3. Ocena DOBRA: 
 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Udział w życiu szkolnym 
i pozaszkolnym 

Udział w realizacji 
Projektu Gimnazjalnego 

- dobrze spełnia 
wszystkie wymagania 
szkolne i jest 
systematyczny w 
nauce; 
- pilnie uczęszcza do 
Szkoły i usprawiedliwia 
w terminie wszystkie 
nieobecności; 
- dobrze wywiązuje się 
z zadań powierzonych 
mu przez nauczycieli; 
- sporadycznie spóźnia 
się na lekcje; 

- cechuje go wysoka 
kultura  osobista; 
- szanuje mienie Szkoły i   
 mienie kolegów; 
- nie ulega nałogom, nie  
pali papierosów, nie pije 
alkoholu, nie używa 
środków  odurzających; 
- dba o kulturę słowa; 
- nie akceptuje 
agresywnych zachowań; 

- chętnie bierze udział w 
pracach na rzecz klasy i 
Szkoły; 
- pełni funkcje społeczne 
w klasie i szkole; 
- bierze udział w 
konkursach, 
olimpiadach, zawodach 
sportowych i osiąga w 
nich znaczące wyniki; 
- angażuje się w 
organizację  imprez 
klasowych i   szkolnych; 

-prawidłowo wypełniał 
swoje zadania w okresie 
realizacji projektu 
gimnazjalnego, reagując 
pozytywnie na uwagi 
zespołu i opiekuna 
projektu. 
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4. Ocena POPRAWNA: 
 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Udział w życiu szkolnym  
i pozaszkolnym 

Udział w realizacji 
Projektu Gimnazjalnego 

- poprawnie spełnia 
wszystkie wymagania 
szkolne i jest 
systematyczny w nauce; 
- niesystematycznie 
uczęszcza do Szkoły i nie  
usprawiedliwia 
nieobecności w 
terminie; 
- w miarę 
systematycznie 
wywiązuje się z zadań 
powierzonych mu przez 
nauczycieli; 
- często spóźnia się na 
lekcje; 

- zachowuje się 
poprawnie 
- szanuje mienie Szkoły 
i kolegów; 
- zdarza się, że ulega 
nałogom; 
- dba o kulturę słowa; 
- nie prowokuje kłótni, 
konfliktów i bójek; 
- nie znęca się fizycznie 
i psychicznie nad 
słabszymi; 

- sporadycznie bierze 
udział w pracach na 
rzecz klasy i Szkoły; 
- słabo pracuje w klasie 
jak na miarę swoich 
możliwości; 
- nie angażuje się w 
organizację imprez 
klasowych i szkolnych; 

-wypełniał swoje 
obowiązki w trakcie 
realizacji projektu 
gimnazjalnego, lecz 
zdarzało mu się nie 
wywiązać z przyjętych 
zadań, co było przyczyną 
opóźnień  lub konfliktów 
w zespole. 
 

 
 

5. Ocena NIEODPOWIEDNIA: 
 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Udział w życiu szkolnym 
 i pozaszkolnym 

Udział w realizacji  
Projektu Gimnazjalnego 

- nie zawsze wywiązuje 
się z obowiązków 
ucznia; 
- niewłaściwie 
zachowuje się na 
uroczystościach i 
imprezach szkolnych; 
- niesystematycznie 
uczęszcza do Szkoły i 
nie usprawiedliwia 
nieobecności w 
terminie; 
- rzadko wywiązuje się z  
obowiązków 
powierzonych mu przez 
nauczycieli; 
- bardzo często spóźnia 
się na pierwsze zajęcia i 
na kolejne lekcje; 

- nie zawsze zachowuje 
się  kulturalnie; 
- nie reaguje na 
przejawy  
  dewastacji; 
- uczestniczy w 
agresywnych 
poczynaniach kolegów; 
- wdaje się w bójki; 
uczestniczy w kłótniach 
i konfliktach; 
- używa wulgaryzmów,  
obraża innych; 
- nie dba o mienie 
szkolne 
 i kolegów; 
- ulega nałogom; 

- nie pracuje na rzecz  
 klasy i  Szkoły; 
- bardzo słabo pracuje w 
klasie na miarę swoich 
możliwości; 
- rzadko pomaga w 
organizacji imprez 
klasowych i szkolnych 

-często zaniedbywał 
swoje obowiązki 
podczas realizacji 
projektu gimnazjalnego 
lub odmawiał 
współpracy, co miało 
wpływ na przebieg 
przyjętego przez zespół 
harmonogramu pracy i 
wiązało się ze 
zwiększeniem 
obowiązków innych 
członków zespołu 
projektowego. 
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6. Ocena NAGANNA: 
 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Udział w życiu szkolnym  
i pozaszkolnym 

Udział w realizacji 
Projektu Gimnazjalnego 

- nie wywiązuje się z 
obowiązków ucznia; 
- nagannie zachowuje 
się na uroczystościach i 
imprezach  szkolnych; 
- nie wywiązuje się z 
podstawowych 
obowiązków szkolnych 
- notorycznie spóźnia 
się na pierwsze zajęcia 
i na kolejne lekcje; 
- uniemożliwia 
pobieranie nauki 
innym; 
 

- zachowanie ucznia 
budzi kontrowersje; 
- świadomie i z 
premedytacją niszczy 
mienie Szkoły oraz cudzą 
własność; 
- używa wulgaryzmów, 
obraża innych; 
- znęca się fizycznie lub 
psychicznie nad innymi 
uczniami, inicjuje 
chuligańskie 
zachowanie, zagrażające 
zdrowiu i życiu innych; 
- wdaje się w bójki, 
często prowokuje 
kłótnie i konflikty; 
- niszczy lub 
przywłaszcza sobie 
mienie szkolne oraz 
mienie kolegów, fałszuje 
dokumentację szkolną. 

- nie wykazuje chęci  
współpracy z 
wychowawcą na rzecz 
klasy i Szkoły; 
- nie wywiązuje się z 
powierzonych zadań; 
- jest bierny, pasywny, 
działa destrukcyjnie; 

-nie przystąpił do 
realizacji projektu lub nie 
wywiązywał się ze 
swoich obowiązków 
mimo rozmów z 
członkami zespołu 
i opiekunem projektu, a 
jego postawa była 
lekceważąca zarówno w 
stosunku do członków 
zespołu, jak i opiekuna. 
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§ 26e 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sformułowania wymagań edukacyjnych oraz kryteriów 

oceniania (w tym oceniania zachowania) oraz poinformowania uczniów o nich na 

początku roku szkolnego (klasy pierwsze w ciągu 4 tygodni). 

2. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej nie jest średnia arytmetyczna. 

3. W semestrze każdy uczeń powinien otrzymać co najmniej trzy oceny bieżące z różnych 

form aktywności. 

4. Rozróżnia się trzy rodzaje sprawdzianów pisemnych: 

1) Badanie wyników nauczania – zalecane przez dyrekcję Szkoły i obejmujące 

materiał z całego roku lub semestru; 

2) Klasówka – sprawdzian obejmujący więcej niż trzy lekcje / więcej niż jedno 

większe zagadnienie; 

3) Kartkówka – sprawdzian (do 20 min) obejmuje nie więcej niż jedno zagadnienie 

/ trzy lekcje. 

5. Wszystkie sprawdziany, o których mowa w punkcie 4. uczeń zobowiązany jest pisać 

czarnym lub granatowym długopisem (lub piórem z takim atramentem). 

6. Przewiduje się dla klasy maksymalnie trzy klasówki w tygodniu i nie więcej niż jedna 

w jednym dniu oraz nie więcej niż dwa badania wyników w danej klasie w ciągu roku.  

7. Terminy klasówek powinny być podane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

i odpowiednią adnotacją w iDzienniku. Przedmioty i klasy wytypowane do badania 

wyników ustala się na konferencji Rady Pedagogicznej i podaje do wiadomości uczniów 

na początku semestru. 

8. W przypadku nieobecności ucznia na klasówce jest on zobowiązany do uzgodnienia 

z nauczycielem przedmiotu warunków zdania materiału objętego sprawdzianem. 

Uzgodnienie to powinno nastąpić w pierwszym dniu po klasówce, w którym uczeń 

i nauczyciel są obecni w szkole. Jeżeli uczeń pojawi się w Szkole po lekcji, na której była 

klasówka, jest wówczas zobowiązany, jeśli to możliwe, napisać ją w ten właśnie dzień. 

Jeżeli uczeń nie spełni tych wymagań, wówczas jego zachowanie będzie interpretowane 

jako odmowa napisania sprawdzianu i nauczyciel ma prawo wystawić ocenę ndst.  
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9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem, 

wglądu w klasówki. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany umożliwić uczniowi poprawę oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu w ustalonym terminie. Ustalenie terminu poprawy powinno nastąpić 

w terminie siedmiu dni po oddaniu sprawdzianu, o ile i uczeń, i nauczyciel są obecni 

wtedy w szkole. Po tym terminie nauczyciel może  nie wyrazić zgody na poprawę 

sprawdzianu. 

11. Większe zadania domowe powinny być zadawane z przynajmniej tygodniowym 

terminem – uczeń jest zobowiązany dostarczyć prace w wyznaczonym terminie, 

niezależnie od obecności na lekcji, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo 

wystawić ocenę niedostateczną – wyjątek stanowi spowodowana chorobą, 

usprawiedliwiona nieobecność. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do oddania sprawdzonych kartkówek i klasówek 

w terminie do 11 dni roboczych, a dłuższych prac do 16. 

13. W przypadku zgłoszenia wychowawcy klasy przez dwóch nauczycieli problemów 

wychowawczych, związanych w szczególności ze słabą frekwencją, nauczyciel 

przedmiotu ma prawo wprowadzić system zaostrzonego rygoru, o czym ma obowiązek 

poinformować wychowawcę, klasę oraz pozostałych nauczycieli w niej uczących. 

14. System ten pozwala nauczycielowi na: 

1) Kontrolowanie, czy uczeń uzupełnił wiadomości z lekcji, na której był nieobecny, 

na najbliższych zajęciach, 

2) Zawieszenie wyjazdów na wycieczki klasowe, wyjścia do teatru, kina itp., jeżeli 

klasa w okresie trwania systemu zaostrzonego rygoru nie poprawi frekwencji 

i/ lub zachowania, 

3) Zlecenie klasie prac porządkowych na terenie Szkoły, 

4) Zawieszenie systemu „numerów niepytanych, 

5) Wprowadzenie innych środków zaradczych, ale tylko takich, na które wyrazi 

zgodę Rada Pedagogiczna.  
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§ 27 

Usprawiedliwianie nieobecności 

1. W iDziennikach stosujemy następujące symbole dotyczące nieobecności ucznia: 

X – nieobecność, z/o – uczeń zwolniony z zajęć danego przedmiotu, ale obecny 

w szkole, zw – uczeń zwolniony i nieobecny w szkole. 

2. Wprowadza się następujące kary za nieusprawiedliwioną nieobecność: 

1) Uczeń, który opuścił 30 godzin lekcyjnych i ich nie usprawiedliwił, otrzymuję 

ustną naganę Dyrektora Szkoły po wcześniejszym upomnieniu wychowawcy 

klasy, 

2) Za 50 w/w godzin uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora, 

3) Za opuszczenie więcej niż 50 w/w godzin Szkoła może wszcząć procedurę 

relegowania ucznia ze Szkoły. 

3. Zeszyt korespondencji z usprawiedliwieniem nieobecności ucznia należy przedstawić 

nauczycielowi w terminie 14 dni, nawet wtedy, gdy uczeń jest nadal nieobecny w szkole. 

Rodzic lub opiekun prawny w usprawiedliwieniu podaje datę nieobecności, jeżeli absencja 

obejmowała cały dzień lub poszczególne godziny lekcyjne w danym dniu. Jeżeli zwolnienie 

z zajęć lekcyjnych wystawione jest przez lekarza należy je wkleić do zeszytu 

korespondencji. 

Rodzic lub opiekun prawny usprawiedliwia nieobecności do czasu zakończenia nauki 

w ZSO nr 11, pomimo uzyskania pełnoletniości przez ucznia. 

  



56 

§ 28 

Nagrody, wyróżnienia i kary 

1. Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub 

nagrody: 

1) Tytuł Primus inter Pares niezależny od średniej ocen ucznia, za szczególną 

postawę w jakiejś dziedzinie życia szkolnego, 

2) Tytuł Licealisty/Gimnazjalisty roku za najwyższą średnią ocen i przynajmniej 

bardzo dobre zachowanie,  

3) Pochwałę Dyrektora Szkoły, 

4) Świadectwo z wyróżnieniem,  

5) Nagrody książkowe i dyplomy. 

2. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar: 

1) Upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

2) Upomnienie Dyrektora Szkoły, 

3) Naganę Dyrektora Szkoły, 

4) Zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

5) Zlecenie prac porządkowych na terenie Szkoły, 

6) Zawieszenie „numeru niepytanego”, 

7) Odebranie sprzętu elektronicznego lub telefonu komórkowego za używanie 

go na zajęciach bez zezwolenia nauczyciela, 

8) Upomnienie Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej, 

9) W Gimnazjum karne przeniesienie do innej klasy lub Szkoły za zgodą Kuratora 

Oświaty, 

10) W Liceum karne przeniesienie do innej klasy lub Szkoły,  

11) Skreślenie licealisty z listy uczniów, jeśli uzyskał pełnoletniość. 

3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy 

uczniów, gdy ten: 

1) Umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, 

2) Narusza nietykalność osobistą uczniów lub pracowników Szkoły, również 

poprzez przestępstwa w Internecie, 
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3) Kradnie i dewastuje sprzęt szkolny, 

4) Wchodzi w kolizję z prawem, 

5) Demoralizuje innych uczniów, 

6) Uporczywie narusza postanowienia Statutu Szkoły, 

7) Opuścił ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych. 

4. Z listy uczniów może być skreślony: 

1) Uczeń Gimnazjum pod warunkiem równoczesnego przeniesienia go do innej 

Szkoły, 

2) Uczeń Gimnazjum bez konieczności zapewnienia mu nauki w innej szkole, 

jeżeli ukończył 16 lat i jest opóźniony w nauce o więcej niż dwa lata,  

3) Uczeń Liceum, jeżeli osiągnął pełnoletniość. 

5. Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców (opiekunów) ucznia 

o zastosowanej wobec niego karze. 

6. Od każdej kary określanej w pkt. 2 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać 

się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców 

(opiekunów) o ukaraniu. 

7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice 

(opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze 

odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły. 

8. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w razie 

poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Szkoły. 
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Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Pieczęcie Szkoły 

 

1. Szkoła używa następujących pieczęci: 

 

1) Podłużnych o treści: 

a. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, 41-800 Zabrze ul. 

Sienkiewicza 33, tel. 32-271-59-80, Ident. 276304306. 

b. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, III LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, 41-800 Zabrze ul. 

Sienkiewicza 33, tel. 32-271-59-80. 

c. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, GIMNAZJUM NR 3 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, 41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 33, 

 tel. 32-271-59-80. 

 

2) Okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku: 

a. GIMNAZJUM NR 3 W ZABRZU Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. 

b. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZABRZU Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI. 
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§ 30 

Inne akty prawne, w tym Regulaminy wewnętrzne Szkoły 

1. W Szkole oprócz ustawy, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy obowiązują akty prawne 

pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez nadrzędne organy władzy 

i administracji państwowej, a w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz władze 

samorządowe Gminy Zabrze. 

2. Regulaminy wewnętrzne Szkoły: 

1) Regulamin Rady Pedagogicznej, 

2) Regulamin Rady Rodziców, 

3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

4) Regulamin wycieczek, 

5) Program Wychowawczy Szkoły, 

6) Szkolny Program Profilaktyczny, 

7) Przedmiotowy System Oceniania, klasyfikowania i promowania. 

8) Procedury organizowania nauczania indywidualnego, indywidualnego programu 

i toku nauczania oraz rozszerzeń międzyklasowych, 

9) Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum nr 3 w Zabrzu. 

10) Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w 

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 11 w Zabrzu. 

 

§ 31 

Uchwalenie statutu 

1. Ujednolicony tekst statutu Szkoły został przedstawiony Radzie Pedagogicznej 

i został przez nią uchwalony w dniu 17 grudnia 2014r.  

2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

3. Każdorazowa zmiana treści statutu zatwierdzana jest uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 

4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 


