§ 11
Uczniowie szkoły
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zgodnie z określonym przez organ prowadzący obwodem
szkoły.
2. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół.
1) Zasady Rekrutacji do Gimnazjum nr 2 im. S. Ligonia w Orzeszu – Zawadzie
a) Gimnazjum przeprowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
b) Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu sześcioletniej szkoły
podstawowej.
c) Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu.
d) Dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum,
dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
2) Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej
następuje na podstawie:
a) Karty zgłoszenia ucznia do gimnazjum;
b) Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
c) Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego w szkole podstawowej;
d) Kwestionariusza osobowego;
e) Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie)
3) Dla uczniów spoza obwodu gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na
podstawie:
a) Wniosku, który składany jest od 15 kwietnia do 22 maja każdego roku;
b) Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
c) Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego w szkole podstawowej;
d) Kwestionariusza osobowego;
e) Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie);
f) Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa
w podpunkcie 5;
4) W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor gimnazjum powołuje komisję rekrutacyjną
i wyznacza jej przewodniczącego.
5) Jeżeli liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę wolnych miejsc, wówczas o przyjęciu
uczniów spoza rejonu decydować będzie wynik uzyskanych punktów według poniższych
kryteriów:
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sprawdzian umiejętności po klasie
szóstej

Max 40 pkt

średnia ocen końcowych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

Max 60 pkt

inne osiągnięcia

Max 20 pkt

Punkty przyznawane są za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język obcy,
wg zasad:
Ocena celująca

12 pkt

Ocena bardzo dobra

10 pkt

Ocena dobra

8 pkt

Ocena dostateczna

6 pkt

Ocena dopuszczająca

0 pkt

Punkty przyznawane są za niżej wymienione osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt):
finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim

20 pkt

laureaci konkursów artystycznych (muzycznych, I miejsce lub
plastycznych, recytatorskich i innych) o zasięgu tytuł laureata
– 5 pkt.
wojewódzkim i ponadwojewódzkim
II miejsce lub
tytuł finalisty
– 3 pkt.
III miejsce lub
wyróżnienie 2 pkt.

finaliści zawodów sportowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim

I miejsce lub
tytuł laureata
– 5 pkt.
II miejsce lub
tytuł finalisty
– 3 pkt.
III miejsce lub
wyróżnienie 2 pkt.

Konstytucyjne i społeczne kryteria rekrutacji mają jednakową wartość (10 pkt) i są brane
pod uwagę łącznie:
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wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą

6) Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona zgodnie z decyzją
Śląskiego Kuratora Oświaty.
7) Gimnazjum nie przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną
ocenę zachowania.
8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję
o
przyjęciu
kandydatów
zamieszkałych
poza
obwodem,
którzy
na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną
ocenę zachowania.
9) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów przyjęć
obowiązujących w danym gimnazjum.
10) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno
zakończyć się do końca sierpnia danego roku.
11) Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie
i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych w ww. ustawie.
12) Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się na podstawie regulaminu przyjęć do klasy
sportowej
13) Uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjum mogą, na wniosek rodziców – opiekunów
prawnych zmienić obowiązkową naukę języka obcego po przedstawieniu świadectwa nauki tego
języka w innych niż szkoła placówkach, lub po zaliczeniu testu kwalifikującego ucznia do
kontynuacji nauczania wybranego języka obcego.
14) Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia
klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń
odszedł:

a) z urzędu – w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku uczniów zamieszkałych
poza obwodem gimnazjum.
3. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania.
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Prawa i obowiązki uczniów.
4. W szkole przestrzegane są wszystkie prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:
1) Prawa do rozwoju:
a) poszanowanie praw dziecka do zachowania jego tożsamości,
b) prawo do powszechnej i bezpłatnej nauki,
c) prawo do rozwijania osobowości i zdolności,
d) prawo do informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami,
e) prawo do wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych oraz w życiu
kulturalnym.
2) Prawa do ochrony:
a) prawo do ochrony zdrowia i korzystania z opieki medycznej,
b)prawo do ochrony przed dyskryminacją niezależnie od płci, religii,
poglądów, statusu majątkowego, niepełnosprawności,
c)prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej psychicznej oraz
przed wszelkimi formami wyzysku naruszającymi dobro dziecka,
d)prawo do ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych
i substancji psychotropowych.
3) Prawo do własnych przekonań:
a) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
b) prawo do wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących,
4) Prawa do uczestnictwa:
a) w życiu szkoły,
b) w zajęciach pozalekcyjnych,
c) w konkursach, olimpiadach, itp.,
d) w pracy w organizacjach klasowych i szkolnych
5. Prawa te mogą ulec ograniczeniom ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo oraz naruszenie praw
i wolności innych osób.
6. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia wrażana jest procedura rozpatrywania skarg
i wniosków.
1) Procedura wszczynana jest w wyniku ustnego lub pisemnego zgłoszenia naruszenia
praw ucznia przez rodziców/prawnych opiekunów do:
a) wychowawcy,
b) pedagoga szkolnego,
c) opiekuna samorządu uczniowskiego,
d) przedstawiciela samorządu uczniowskiego.
2) Osoby te sporządzają notatkę dotyczącą okoliczności naruszenia praw ucznia
i przedstawiają ją dyrektorowi szkoły do rozpatrzenia, a w przypadku skierowania
sprawy do przedstawiciela samorządu uczniowskiego – kieruje on opisany problem
(notatkę) do opiekuna samorządu uczniowskiego lub pedagoga szkolnego.
3) Dyrektor szkoły jest zobowiązany rozstrzygnąć zaistniały problem w terminie 14 dni
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od daty rozpoznania sprawy.
4) O podjętej decyzji Dyrektor informuje wszystkie zainteresowane strony.
5) Decyzja zostaje zapisana w formie notatki służbowej.
6) W razie uznania przez ucznia, rodziców/prawnych opiekunów decyzji za niesłuszną
mogą oni odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub do
rzecznika praw ucznia.
7. Uczeń ma obowiązek:
1) Przestrzegania zarządzeń Dyrektora, zapisów zawartych w Statucie Szkoły oraz
postanowień wewnętrznych regulaminów szkolnych.
2) Godnego reprezentowania szkoły poprzez:
a) udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
zgodnie ze swoimi możliwościami,
b) kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią.
3) Noszenie stroju szkolnego:
a) strój szkolny na co dzień w formie jednokolorowej, granatowej bluzy lub
kamizelki bez jakichkolwiek emblematów,
b) odświętnie-biała bluzka, czarne bądź granatowe spodnie, spódnica,
c) dni wolne od obowiązku noszenia mundurka to – 21 marca, 1 czerwca.
4) Zachowania odpowiedniego, schludnego wyglądu zewnętrznego:
a) u dziewcząt jedna para kolczyków wyłącznie w uszach,
b) brak makijażu twarzy,
c) zakaz malowania paznokci,
d) zakaz farbowania włosów,
e) odzież bez oznak i symboli subkultur młodzieżowych niezgodnych z ogólnie
akceptowanymi normami oraz symboli klubowych organizacji sportowych,
f) posiadanie obuwia zmiennego.
5) Wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie
bezpieczeństwa własnego i innych.
6) Systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych zgodnie
z planem. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,
w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się
do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły, w którym
przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły),
a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy.
7) Systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez
nauczyciela do wykonania w domu.
8) Właściwego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych:
a) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek zachować należytą uwagę,
nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela,
zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
b) nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym
przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.
9) Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach,
edukacyjnych:
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10)

11)

12)
13)
14)

a)usprawiedliwienie
zobowiązany
jest
przedłożyć
zgodnie
z paragrafem 4, rozdział IV , punkt 13 Statutu.
b)usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach, oświadczenie
może być podpisane przez jednego z rodziców, bądź poprzez dziennik
elektroniczny ale tylko i wyłącznie z konta rodzica.
c)dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także
zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia),
d)uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na
zajęciach.
Aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez:
a)udział w zorganizowanych formach edukacyjno – wychowawczych: lekcje
tematyczne, wycieczki przedmiotowe, programy profilaktyczne, programy
prozdrowotne,
b) udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.
Przestrzegania zasad współżycia społecznego i zasad etycznych:
a) okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom,
b) kulturalne wypowiadanie się,
c) poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
d) przeciwstawianie się przejawom agresji fizycznej i psychicznej,
e)dbanie o zdrowie swoje i kolegów: zakaz palenia papierosów, spożywania
napojów alkoholowych, rozprowadzania i używania środków odurzających,
f) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej
osoby, zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
Dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne oraz utrzymania porządku i czystości
na terenie szkoły.
Obowiązuje zakaz przynoszenia wartościowych przedmiotów (np. biżuteria, większa
ilość gotówki), gdyż odpowiedzialność za ich zniszczenie lub utratę ponosi uczeń.
Przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych:
a)w
szkole
obowiązuje
bezwzględny
zakaz
używania
telefonów
komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych,
b) uczeń przychodząc do szkoły wyłącza telefon komórkowy lub inne urządzenie
elektroniczne i chowa powyższe do tornistra na czas przebywania
w szkole,
c) w przypadku niestosowania się do lit. a) i b), uczeń zobowiązany jest do oddania
w/w w depozyt, do odbioru którego uprawnieni są rodzice.

8. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy na wniosek rodzica, jedynie
w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia ucznia.
Nagrody i kary.
9. Za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia.
Uczeń może otrzymać nagrodę za:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

wyniki w nauce,
szczególne osiągnięcia,
pracę na rzecz klasy, szkoły,
rzetelne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
długotrwałą pomoc koleżeńską.

10. Nagrody przyznawane są na wniosek:
1)
2)
3)
4)
5)

wychowawcy,
dyrektora szkoły,
opiekuna organizacji szkolnych,
rady pedagogicznej,
rady rodziców.

11. Formami nagród są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

świadectwo z wyróżnieniem (zgodnie z rozporządzeniem),
pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,
pochwała ustna dyrektora szkoły na forum szkoły,
punkty dodatnie w wewnątrzszkolnym systemie oceny zachowania,
nagrody książkowe,
dyplomy,
nagrody rzeczowe,
listy gratulacyjne dla rodziców,
wpis do kroniki szkolnej.

12. Nagrody finansowe są z budżetu szkoły, przez Urząd Miasta, sponsorów oraz Radę
Rodziców.
13. W szkole stosowany jest system kar:
1) nauczyciel stwierdzający naruszenie przepisów obowiązujących w szkole ma
obowiązek sporządzić adnotację w zeszycie wychowawczym (uwag), a w przypadku
zachowania uczniów stwarzających sytuacje zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa lub
życia innych uczniów lub pracowników szkoły – zawiadamia o tym fakcie także
wychowawcę i dyrektora szkoły,
2) dyrektor szkoły lub wychowawca są zobowiązani, po zakwalifikowaniu przewinienia,
wdrożyć procedurę nałożenia kary za mające miejsce przewinienie.
14. Ustala się, że w szkole karane będą niżej wymienione zachowania oraz nakładane za nie
sposoby naprawienia wyrządzonych szkód, formy zadośćuczynienia:
1) naruszenie zasad określonych w statucie szkoły, regulaminach szkolnych i nie
wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym brak stroju szkolnego:
a) upomnienie wychowawcy, nauczyciela,
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2)

3)

4)

5)

6)

b) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
c) upomnienie dyrektora szkoły,
d) nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt ucznia,
e) ustne powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub nauczyciela,
f) wezwanie rodziców na rozmowę,
g)ograniczenie przywilejów ucznia (zakaz udziału w najbliższych imprezach
klasowych lub szkolnych),
używanie wulgarnych słów na terenie szkoły oraz poza nią:
a) upomnienie wychowawcy, nauczyciela,
b) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
c) przeproszenie osoby pokrzywdzonej,
d) ustne powiadomienie rodziców lub opiekunów przez wychowawcę lub nauczyciela,
e) obniżenie oceny z zachowania w danym semestrze,
niszczenie pomocy naukowych i sprzętu:
a) nałożenie obowiązku naprawy zniszczonego sprzętu,
b) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub nauczyciela,
c) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
d) zwrot kosztów naprawy lub równowartości sprzętu przez rodziców,
e) zobowiązanie do wykonania określonych prac na rzecz klasy, szkoły,
f)ograniczenie przywilejów ucznia (zakaz udziału w najbliższych imprezach
klasowych lub szkolnych),
opuszczanie zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia:
a) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę,
b) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
c)ograniczenie przywilejów ucznia (zakaz udziału w najbliższych imprezach
klasowych lub szkolnych),
d) obniżenie oceny z zachowania odpowiednio: na koniec półrocza/roku szkolnego,
e) nieklasyfikowanie na koniec semestru lub roku szkolnego,
f) wszczęcie postępowania egzekucyjnego wg odpowiednich przepisów
palenie tytoniu:
a) upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela,
b) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub nauczyciela,
c) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
d)ograniczenie przywilejów ucznia (zakaz udziału w najbliższych imprezach
klasowych lub szkolnych),
e) w przypadku notorycznego niestosowania się do zakazu palenia, obniżenie oceny
z zachowania odpowiednio na koniec półrocza/roku szkolnego,
f) powiadomienie odpowiednich służb (straż miejska),
g) skierowanie wniosku do sądu,
odnoszenie się do pracowników szkoły (nauczycieli, obsługi, administracji) w sposób
uwłaczający ich godności:
a) nagana dyrektora,
b) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub nauczyciela,
c) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
d) przeproszenie osoby poszkodowanej,
e)ograniczenie przywilejów ucznia: zakaz udziału w najbliższych imprezach
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szkolnych (dyskoteki, wycieczki) lub do końca półrocza/roku szkolnego,
f) obniżenie oceny z zachowania odpowiednio: na koniec półrocza/roku szkolnego,
g) powiadomienie policji,
h) skierowanie wniosku do sądu,
7) stosowanie przemocy wobec kolegów (przemoc słowna i fizyczna, kradzież,
wymuszenia):
a) nagana dyrektora szkoły,
b) pisemne powiadomienie rodziców,
c) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
d) przeproszenie osoby poszkodowanej,
e) materialne zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę,
f)ograniczenie przywilejów ucznia: zakaz udziału w najbliższych imprezach szkolnych
(dyskoteki, wycieczki) lub do końca półrocza/roku szkolnego,
g) obniżenie oceny z zachowania odpowiednio: na koniec półrocza/roku szkolnego,
h) przeniesienie do innej klasy, szkoły,
i) powiadomienie policji,
j) skierowanie wniosku do sądu,
8) zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu (używanie i dystrybucja alkoholu,
narkotyków; pornografia)
a) nagana dyrektora szkoły,
b) pisemne powiadomienie rodziców,
c) wpis do zeszytu uwag (punkty ujemne),
d)ograniczenie przywilejów ucznia: zakaz udziału w najbliższych imprezach
szkolnych (dyskoteki, wycieczki) lub do końca półrocza/roku szkolnego,
e) przeniesienie do innej klasy, szkoły,
f) obniżenie oceny z zachowania do najniższej na koniec roku szkolnego,
g) powiadomienie policji,
h) skierowanie wniosku do sądu.
15. Osobami uprawnionymi do nakładania kar są:
1) nagana dyrektora – Dyrektor szkoły,
2) upomnienie – nauczyciel bądź wychowawca,
3) przeproszenie osoby poszkodowanej – nauczyciel bądź wychowawca,
4) ustne powiadomienie rodziców – nauczyciel bądź wychowawca,
5) pisemne powiadomienie rodziców – wychowawca,
6) materialne zadośćuczynienie za szkodę – wychowawca bądź dyrektor,
7) ograniczenie przywilejów ucznia – Rada Pedagogiczna,
8) obniżenie oceny z zachowania – Rada Pedagogiczna,
9) przeniesienie do innej klasy, szkoły – Rada Pedagogiczna, Dyrektor,
10) powiadomienie policji – Dyrektor, pedagog szkolny,
11) skierowanie wniosku do sądu – Dyrektor, pedagog szkolny.
16.

Kary są stopniowane. Przy zastosowaniu odpowiedniej kary bierze się pod uwagę
w szczególności rodzaj przewinienia, stopień winy ucznia oraz jego dotychczasowe
zachowanie.
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17.

Kara może być zastosowana wyłącznie po wcześniejszym wysłuchaniu wyjaśnień ucznia.

18.

Wykonywanie kary może zostać zawieszone na ustalony z uczniem czas próby (jednak nie
dłużej niż 1 miesiąc), jeśli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego, wychowawcy,
pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej lub rady rodziców.

19.

Kara za przewinienia określone w punktach 14.2 -6 nie może być zastosowana po upływie
2 tygodni od momentu uzyskania informacji o przewinieniu.

20.

W przypadku wystąpienia szczególnego nasilania się zachowań niezgodnych z normami
funkcjonowania społecznego, dyrektor może przenieść ucznia do innej klasy lub wnioskować
o przeniesienie do innej szkoły.

21.

Przeniesienie ucznia do równoległej klasy:
1) Przeniesienie ucznia do innej klasy następuje w sytuacji powtarzających się zachowań
przemocowych (przemoc fizyczna, psychiczna, kradzieże, wymuszenia) oraz stałego
naruszania regulaminów szkolnych, po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków
oddziaływania na zmianę zachowania ucznia.
2) Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.
3) Przeniesienie do innej klasy może mieć miejsce:
a) na czas określony – do końca półrocza lub końca roku szkolnego,
b) na okres całej nauki w szkole.
4) O podjętej decyzji zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie i uczeń.

22.

Przeniesienie ucznia do innej szkoły.
1) Przeniesienie ucznia z obwodu gimnazjum do innej szkoły może nastąpić
w przypadku rażących i nagminnie powtarzających się zachowań zagrażających
zdrowiu i życiu uczniów i innych osób przebywających w szkole:
a) kradzieże,
b) wymuszenia,
c) dewastacja mienia,
d) zachowania chuligańskie,
e) powtarzające się akty przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób
(w tym: uczniów, nauczycieli, obsługi, administracji),
f) posiadanie, używanie, dystrybucja środków uzależniających (alkohol, narkotyki),
g) rozpowszechnianie pornografii.
2) Przeniesienie ucznia spoza obwodu gimnazjum do szkoły, do obwodu której należy
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz miejscem zameldowania, w przypadku rażącego
naruszania zasad określonych w statucie szkoły, regulaminach szkolnych i nie
wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
3) Dyrektor, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, kieruje wniosek do kuratora
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4) Decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Kuratora w sprawie przeniesienia ucznia do
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innej szkoły podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna po wyczerpaniu wszystkich
możliwych środków oddziaływania na zmianę zachowania ucznia,
5) O podjętej decyzji zostają pisemnie powiadomieni w terminie do 7 dni od daty
uchwały: uczeń oraz rodzice/prawni opiekunowie.
23.

Dyrektor może odstąpić od skierowania wniosku o przeniesienie ucznia do innej szkoły
w przypadku pisemnego poręczenia rodziców o skierowaniu ucznia do placówki
specjalistycznej w celu uzyskania pomocy:
1)
2)
3)
4)

24.

psychologiczno-pedagogicznej,
lekarskiej,
innej specjalistycznej,
sądu rodzinnego (podjęcie zobowiązania o objęciu dziecka kuratelą).

Od każdej wymierzonej kary przysługuje odwołanie.
1) Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać sam, za pośrednictwem samorządu
uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły:
a) w formie ustnej w terminie 3 dni od daty nałożenia kary określonej w punktach:
14.1 -8 z wyłączeniem kary przeniesienia do innej klasy/szkoły
b) w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powiadomienia rodziców/prawnych
opiekunów w przypadku zastosowania kary przeniesienia do innej klasy/szkoły.
2) Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni i wezwać
rodziców/prawnych opiekunów na rozmowę lub o podjętej decyzji powiadomić ich
pisemnie.
3) O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania skierowanego do szkoły decyduje
dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
4) Od podjętej przez Dyrektora decyzji w sprawie nałożenia kary lub odrzucenia
złożonego odwołania, rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się do organu
nadzoru pedagogicznego lub rzecznika praw dziecka.
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