
ANEKS NR 1 

do Statutu Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

A. Mickiewicza w Rybniku  

Rada Pedagogiczna Gimnazjum Sportowego nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi  

im. A. Mickiewicza w Rybniku w dniu 17 marca 2015r.                             

uchwałą nr  X (I) 2014/2015 dokonała zmian w Statucie szkoły. 

 

§1 

1.§14.5 otrzymuje brzmienie, kolejne punkty w tym ustępie nie zmieniają się: 

„.§14.5 Klasyfikację śródroczną przeprowadza się po pierwszym półroczu – w 

miesiącu styczniu, a roczną w miesiącu czerwcu z uwzględnieniem 

następujących zasad oceniania: „ 

2.§14.6pkt1a) otrzymuje brzmienie:  

§14.6pkt1a) na pierwszym zebraniu z rodzicami zapoznania ich z: 

- wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny zgodnymi z WSO,  

- zasadami oceniania zachowania, 

- warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

- warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

- warunkami realizacji projektu edukacyjnego,”. 

3.§14.6pkt3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§14.6pkt3 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z  procedurą. 



a) W terminie jednego miesiąca przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia za 

pośrednictwem wychowawcy klasy informują ucznia i jego rodziców  

( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych  

z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania w formie pisemnej, którą 

rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem, ( ewentualnie szkoła wysyła list 

polecony do rodziców za potwierdzeniem odbioru). 

b) W terminie 2 tygodni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują ucznia  i 

jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych  dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca informuje o 

przewidywanej ocenie rocznej zachowania. 

4. §14.6pkt4 otrzymuje brzmienie: 

„§14.6pkt4 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

a) Prawo poprawiania oceny przewidywanej przysługuje uczniowi, który spełnia 

następujące warunki: 

- nie ma nieobecności nieusprawiedliwionej z zajęć z danego przedmiotu, 

- przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy ( lub grupy, jeżeli lekcje 

danego przedmiotu odbywają się w grupach) do wszystkich przeprowadzonych 

w ciągu roku prac pisemnych ( sprawdzianów), 

- w przypadku nie przystąpienia w terminie do pracy pisemnej (sprawdzianu) 

zaliczył pracę w czasie określonym w statucie, 

- posiada uzupełniony zeszyt z  wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz  

zadaniami domowymi, 

-prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych. 

b) W terminie do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej z 

przedmiotu uczeń lub rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do 

nauczyciela z pisemną prośbą o możliwość poprawy oceny przewidywanej. 



c) W terminie do 3 dni od złożenia pisemnej prośby uczeń lub rodzice (prawni 

opiekunowie) ustalają w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów zasady podwyższenia oceny. Dopuszcza się formę sprawdzianu 

pisemnego z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela lub poprawę ocen 

cząstkowych z prac pisemnych wskazanych przez nauczyciela. Termin 

sprawdzianu uzgadnia nauczyciel danego przedmiotu z uczniem i jego 

rodzicami ( prawnymi opiekunami).  

W przypadku wf – u uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia ustalają zakres ćwiczeń  do wykonania na 

wyższą ocenę, z uwzględnieniem  poziomu zdolności motorycznych oraz 

umiejętności fizycznych ucznia. 

Z informatyki nauczyciel wskazuje sprawdziany i ćwiczenia do poprawy przy 

użyciu komputera uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości 

informatyczne ucznia. 

Z techniki, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki nauczyciel wskazuje prace, 

które uczeń może wykonać w ramach danego przedmiotu i poprawia oceny 

wyznaczonych przez nauczyciela sprawdzianów. Przy wystawieniu oceny 

wyższej nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne predyspozycje techniczne, 

plastyczne lub muzyczne uczniów. 

d)Poprawa oceny przewidywanej musi być zakończona na 2 dni przed 

zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

e) Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

nie może być niższa od oceny przewidywanej i  jest ostateczna.” 

5. §14.6pkt5 otrzymuje brzmienie: 

„§14.6pkt5 Uczeń lub jego rodzice (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 od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak 

niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.” 

6. §14.6pkt6 otrzymuje brzmienie: 

„§14.6pkt6 Nauczyciel jest zobowiązany ustalić roczną ocenę z zajęć 

edukacyjnych i zachowania na 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną.” 

7.§14.6pkt7 uchyla się. 

8. §14.8pkt1 – 14  otrzymują brzmienie: 

„§14.8pkt1 Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

uwzględnia się: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

za wyjątkiem §14.8pkt12. 

4.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, z uwzględnieniem 

uwag negatywnych i pozytywnych zebranych przez ucznia w półroczu a 

zapisanych w dzienniku i zeszycie uwag. 



5. Na ocenę  zachowania wpływa również zachowanie ucznia poza szkołą. 

6.Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

7.Ocena wychowawcy jest ostateczna. 

8. Roczna ocena zachowania może ulec zmianie w przypadku, gdy uczeń lub 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

9.Na miesiąc przed klasyfikacją roczną wychowawca zobowiązany  jest 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie 

pisemnej o ocenie nagannej zachowania. Podpisany przez rodziców (prawnych 

opiekunów) dokument przechowuje się w dokumentacji szkolnej. 

10.Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania  

jeżeli od momentu ustalenia przewidywanych ocen do 2 dni przed zebraniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawi udokumentowane na piśmie 

pozytywne zachowania lub działania spełniając tym samym wymagania na 

ocenę wyższą. 

11.Ocenę niższą otrzymuje uczeń, który od momentu ustalenia przewidywanej 

oceny zachowania do klasyfikacji rocznej dopuści się różnych wykroczeń 

wymienionych w Statucie. 

12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu dwa razy 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

13.Ocenę z zachowania ustala się wg skali: 

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 



 nieodpowiednie 

 naganne. 

9. §14.11pkt1 otrzymuje brzmienie: 

„§14.11pkt1  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych 

przypadkach może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.” 

10.§14.11pkt9 otrzymuje brzmienie: 

„§14.11pkt9 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora nie później niż do końca 

września.” 

11.§14.14pkt1 otrzymuje brzmienie: 

„§14.14pkt1  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 

§14.8pkt12  i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

a) Za wyjątkiem uczniów zwolnionych przez dyrektora OKE z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Zwolnieni z 

egzaminu mogą być uczniowie:  

-ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadającymi  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej,  



-upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części 

trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

b) Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym nie przystępują do 

egzaminu gimnazjalnego. 

c) W przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego  do dnia 20 sierpnia danego roku, 

dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

lub  odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.” 

12. §14.14pkt4 – uchyla się, otrzymuje nowe brzmienie: 

„§14.14pkt4 Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 

Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 

ukończenia szkoły.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


