
§43.12 – przyjmuje brzmienie: 

Uczeń, który w ciągu półrocza odmówił pełnienia zaszczytnych funkcji  

w klasie lub szkole (fakt ten odnotowuje wychowawca w Zeszycie informacji  

o zachowaniu ucznia), bądź zgromadził 30 lub więcej punktów, bez względu na ilość 

zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej  

w półroczu, w którym stracił punkty lub odmówił pełnienia funkcji. Ponadto uczeń 

musi systematycznie zdobywać punkty za zachowanie pozytywne, tzn.  

w jednym półroczu musi zdobyć co najmniej 170 punktów, a w drugim odpowiednio 

więcej. 

W przypadku, gdy uczeń w pierwszym półroczu stracił 30 punktów ma 

możliwość uzyskania rocznej oceny wzorowej z zachowania tylko wtedy, kiedy w 

drugim półroczu nie ma punktów ujemnych. 

§43.13 – przyjmuje brzmienie: 

Uczeń, który w którymkolwiek półroczu straci 60 i więcej punktów nie otrzymuje 

bardzo dobrej oceny w półroczu, w którym stracił punkty. 

W przypadku, gdy uczeń w pierwszym półroczu stracił 60 punktów ma 

możliwość uzyskania rocznej oceny bardzo dobrej z zachowania tylko wtedy, 

kiedy w drugim półroczu nie ma punktów ujemnych. 

Uczeń, który w którymkolwiek półroczu straci 90 i więcej punktów nie otrzymuje 

dobrej oceny w półroczu, w którym stracił punkty. 

W przypadku, gdy uczeń w pierwszym półroczu stracił 90 punktów ma 

możliwość uzyskania rocznej oceny dobrej z zachowania tylko wtedy, kiedy w 

drugim półroczu nie ma punktów ujemnych. 

W §43 dodaje się punkt 15 w brzmieniu: 

W przypadku, gdy uczeń straci 100 punktów za zachowanie negatywne, to  

o nominowaniu ucznia na zawody sportowe decyduje nauczyciel wychowania 

fizycznego. Jeśli zaś uczeń jedzie na zawody, to nie otrzymuje punktów dodatnich 

za udział w zawodach. 

 

Zmiany do Statutu Publicznego Gimnazjum wprowadzono Uchwałą nr 4/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Sławsku z dnia  

29 sierpnia 2013r. 

 

 

 

 



Rozdział 2 

§4.4 – wprowadza się zapis: 

Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy ścisłej 

współpracy wychowawców, rodziców, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i 

innych nauczycieli, a także poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

§6.1 – wprowadza się zapis: 

Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy ścisłej 

współpracy wychowawców, rodziców, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i 

innych nauczycieli, a także poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 6 pkt 6.2 – wprowadza się zapis: 

Wychowawca klasy we współpracy z dyrektorem szkoły planuje, organizuje pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z rodzicami ucznia, w zależności od 

potrzeb z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami – prowadzącymi 

zajęcia z uczniem i poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

 

Zmiany do Statutu Publicznego Gimnazjum wprowadzono Uchwałą nr 10/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Sławsku z dnia  

30 września 2013r. 

 

W rozdziale 4 w §15 dotychczasowy ust.7 otrzymuje nr 14 

W rozdziale 4 w §15 wprowadza się: 

7. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii lub etyki zgodnie z życzeniem rodziców. 

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w lekcjach religii lub etyki nie może być powodem 

do dyskryminacji. 

8. Organizacja religii odbywa się w szkole zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 

kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w szkołach 

publicznych (Dz.U. Nr 36, poz.155). 

9. Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców. 

10. Szkoła ma obowiązek organizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż  7 uczniów 

danej klasy. 

11. Naukę etyki organizuje się w szkole, gdy liczba uczniów uczestniczących w tych zajęciach 

wynosi nie mniej niż 3 uczniów. 

12. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 uczniów danego wyznania, to organ prowadzący 

szkołę w porozumieniu z rodzicami i władzami danego kościoła organizuje naukę religii  

w grupie międzyszkolnej lub poza szkołą, w punkcie katechetycznym, ale liczba uczniów 

nie może być mniejsza niż 3. 



13. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 3 uczniów deklarujących uczestnictwo w zajęciach  

z etyki, wówczas takie zajęcia można zorganizować w grupach międzyszkolnych lub poza 

szkołą.  

W §26 skreśla się ust. 2 i 3 

W §26 kolejno ust. 4 – 7 otrzymują nr 17 - 20 

W §26 wprowadza się: 

26.2 Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmowani są: 

1) Kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2) Z urzędu, na podstawie zgłoszenia – kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum. 

3) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

przyjmowani są w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art.22 ust.2 pkt. 8.  

4) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego – kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami.  

5) O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego (w tym do klas 

pierwszych), decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem uczniów zamieszkałych  

w obwodzie publicznego gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu. 

6) Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny ustala Wielkopolski Kurator 

Oświaty.  

7) Wniosek o przyjęcie rodzice mogą złożyć do nie więcej niż trzech wybranych szkół.  

8) We wniosku należy określić kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych. 

26.3 W przypadku uczniów  spoza obwodu listę przyjętych ustala w ramach 

postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów 

uwzględniających: 

1) Przepisy dotyczące naboru i rekrutacji wynikające z nowelizacji ustawy o systemie 

oświaty. 

2) Kryteria zawarte w Statucie Gimnazjum. 

3) Wytyczne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zawarte w Zarządzeniu na dany rok 

szkolny w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

26.4 Kryteria rekrutacji: 

1) W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowani są wszyscy 

kandydaci spoza obwodu. 

2) W przypadku, gdy liczba wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc stosuje się 

następujące kryteria: 



 problemy zdrowotne kandydata potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,  

 pobieranie nauki w gimnazjum przez  rodzeństwo kandydata, 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

 pobieranie nauki w szkole podstawowej mieszczącej się w obwodzie wybranego 

gimnazjum, 

 średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

 wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, 

 osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. 

26.5 Sposób przeliczania punktów 

1) W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku końcoworocznej 

klasyfikacji w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikami 

zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej najwyższą liczbę 

punktów. 

2) Liczbę punktów oblicza się sumując: 

 liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen 

końcoworocznych uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wraz z oceną z religii/etyki) 

przez 2; 

 liczbę punktów uzyskaną za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu ( max.40 pkt.); 

 liczbę punktów za inne osiągnięcia; za każde osiągnięcie wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawane jest 5 punktów; 

3) Ocena z zachowania uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przelicza się w następujący sposób: 

 wzorowe - 5 pkt 

 bardzo dobre - 4 pkt 

 dobre - 3 pkt 

 poprawne - 2 pkt 

4) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt 

5) Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów. 

 



26.6 Postępowanie rekrutacyjne: 

1) Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i określa jej zadania. 

2) Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3) Komisja rekrutacyjna: 

 ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, 

 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i  niezakwalifikowanych 

 ustala i podaje do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do gimnazjum zawierającej imiona i nazwiska uszeregowane 

alfabetycznie. 

 sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

26.8 Tryb odwoławczy: 

1) W przypadku nieprzyjęcia ucznia  do klasy pierwszej komisja rekrutacyjna na 

pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego ma obowiązek podania przyczyny 

odmowy. 

2) Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do 

dyrektora w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji. 

3) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem. 

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

26.9  Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum składa się do Dyrektora Zespołu 

Szkół w Sławsku. 

26.10 Do zgłoszenia/wniosku dołącza się: 

1) Zdjęcie na legitymację szkolną. 

2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

3) Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

4) Kserokopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia ucznia. 

5) Karta zdrowia ucznia. 

6) Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni dostarczyć: 

 orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia  

specjalnego ze  względu na niepełnosprawność,  

 orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie nauczania 

indywidualnego ze względu na stan zdrowia, 

 opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wydaną ze względu na trudności 

w nauce 



7) Uczniowie spoza obwodu w przypadku ograniczonej liczby wolnych miejsc winni 

dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 

zawartych w §26 ust.4 

8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.. 

9)  Oświadczenie zawierające klauzulę dotyczącą składania fałszywych zeznań. 

26.11 Zasady  naboru do klasy integracyjnej 

1) Klasa integracyjna powstaje w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby uczniów, 

za zgodą organu prowadzącego. 

2) Do klasy integracyjnej, na pisemne zgłoszenie lub wniosek rodziców/ opiekunów 

prawnych, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza obwodem 

szkoły. 

3) W pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali 

w obwodzie danego gimnazjum. 

4) W przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek 

rodziców/opiekunów prawnych szkoła przyjmuje uczniów spoza obwodu. 

5) Do klasy integracyjnej można przyjąć maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 

uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

6) Liczbę uczniów w klasie integracyjnej określają przepisy MEN w sprawie ramowych 

statutów publicznych  szkół. 

7) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych organizuje się w integracji z uczniami 

pełnosprawnymi. 

8) W klasie integracyjnej zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel wspomagający  

z przygotowaniem do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który 

bierze udział w większości zajęć edukacyjnych. 

9) Kwalifikacji uczniów do klasy integracyjnej dokonuje zespół do spraw integracji 

powołany przez dyrektora szkoły i pod jego przewodnictwem. 

10) Przyjęcie ucznia niepełnosprawnego do klasy integracyjnej odbywa się na podstawie 

aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną. 

11) W stosunku do kandydatów do klasy integracyjnej, bez orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność stosuje się 

ogólne przepisy rekrutacyjne zawarte w regulaminie rekrutacji. 

12)  Przyjęcie uczniów do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie dobrowolności, po 

złożeniu dokumentów określonych w informacji o naborze na dany rok szkolny,  

w sekretariacie szkoły. 

13) Informacji dotyczących naboru do klasy integracyjnej oraz jej funkcjonowania udziela 

dyrektor szkoły i pedagog szkolny. 

26.12 Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum składa się w odpowiednim 

terminie do Dyrektora Zespołu Szkół w Sławsku, do którego dołącza się: 

1) Zdjęcie na legitymację szkolną. 



2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

3) Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

4) Kserokopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia ucznia. 

5) Karta zdrowia ucznia. 

6) Orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na niepełnosprawność, 

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8) Oświadczenie zawierające klauzulę dotyczącą składania fałszywych zeznań. 

26.13 Zasady naboru do klasy sportowej 

1) Do klasy sportowej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza 

obwodem szkoły. 

2) W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. 

3) W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe, w jednym lub kilku 

sportach, dla co najmniej dwudziestu uczniów w oddziale. 

4) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 

godzin, w tym 4 godziny wynikające z podstawy programowej. 

5) Przez trzy lata nauki w gimnazjum prowadzony jest ukierunkowany program 

szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji, uzdolnień uczniów  

w wybranych dyscyplinach sportowych. 

6) Szkoła zapewnia uczniom odpowiednią bazę treningową, organizację obozów 

szkoleniowych, udział w turniejach i zawodach sportowych. 

26.14 Kryteria naboru: 

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji. 

2) Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadza 

testy sprawności ogólnej kandydatów i sporządza protokół z postępowania 

kwalifikacyjnym 

26.15 Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum do klasy sportowej składa się 

do Dyrektora Zespołu Szkół w Sławsku, do którego dołącza się: 

1) Zdjęcie na legitymację szkolną. 

2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z   oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

3) Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

4) Kserokopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia ucznia. 

5) Karta zdrowia ucznia. 

6) Pisemne zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 



7) Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku 

przeciwwskazań do uprawiania danego sportu. 

8) Zaliczenie prób sprawności fizycznej 

9) Uczniowie spoza obwodu w przypadku ograniczonej liczby wolnych miejsc winni 

dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 

zawartych w niniejszym regulaminie rekrutacji w § 26 ust.4 

10) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

11) Oświadczenie zawierające klauzulę dotyczącą składania fałszywych zeznań. 

26.16 Terminarz rekrutacji do gimnazjów na dany rok szkolny zamieszczany jest  

w Regulaminie Rekrutacji. 

W  rozdziale 1 § 2 dodaje się ustęp 8 

2.8 Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może prowadzić klasę sportową. 

W rozdziale 4 w §15 wprowadza się  

15.15 Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe  

w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego cyklu 

nauczania, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. 

15.16 Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi,  

w szczególności przez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych 

był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, 

objętych programem nauczania, na zajęciach edukacyjnych; 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 

w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego 

programu lub toku nauki, na podstawie przepisów w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego,  

z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu 

liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

15.17 Nabór do klasy sportowej odbywa się zgodnie z regulaminem opracowanym przez 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

15.18 Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego. 

15.19 Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w klasach 

sportowych co najmniej 10. 



15.20 Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasach sportowych 

dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

15.21 W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania. 

15.22 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być 

dzielony na grupy. Liczba osób w grupie w klasie sportowej wynosi co najmniej 10 osób. Za 

zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie może być mniejsza. 

15.23 Oddziały sportowe, szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego mogą 

realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, 

klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie 

kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym  

z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. 

15.24 Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku 

szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych. 

 

Zmiany do Statutu Publicznego Gimnazjum wprowadzono Uchwałą nr 12/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Sławsku z dnia  

28 lutego 2014r. 

 


