
 

Podstawa prawna: 

 

 Uchwały nr XXVII/218/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2012 r w sprawie 

ustalenia sieci szkolnej oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Smołdzino. 

 Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie włączenia 

do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Smołdzinie Gminnego Przedszkola w 

Smołdzinie. 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  1996 r.  nr  67,   poz. 329 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r nr 97, poz. 674 z późn. 

zmianami), 

 Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie  

sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i    placówki  dokumentacji  

przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej 

dokumentacji. (Dz. U. z 2001r. nr 23, poz. 225, z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie  

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324), 

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia  2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie  

warunków  i  trybu  przyjmowania  uczniów  do  szkół  publicznych  oraz  przechodzenia  z 

jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. nr 26, późn. 232 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  września  2008 r.  w  sprawie   

sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego  i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175, poz. 1086), 

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  maja  2010 r.  w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. nr 97,  poz. 

624), 

  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007 r.  w  sprawie 

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

przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r.   nr 

83, poz. 562, z późn. zmianami), 

 Konwencja o prawach dziecka - (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz.526). 

                                        

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ I  
 

NAZWA SZKOŁY 
 

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły zawiera: 

 określenie: Gimnazjum w Smołdzinie 

 siedzibę: Siedzibą Gimnazjum w Smołdzinie jest budynek szkoły, który mieści się 

przy  ul. Boh Warszawy 48 w Smołdzinie. 

2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu: 

    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie  

              Gimnazjum w Smołdzinie 

 

 

 

INNE INFORMACJE 
 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest gmina Smołdzino. 

2. Organem nadzorującym jest  Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 

3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata. 

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

5. Czas  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktycznych  oraz  przerw  i  ferii  określa     

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.  

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY 
 

 

§ 3 

 

1. Misją  szkoły  jest  działanie  na  rzecz  wszechstronnego  rozwoju  uczniów   uwzględniające ich 

indywidualne możliwości, uzdolnienia i zainteresowania. 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stał się bardziej człowiekiem, o to, ażeby 

bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i 

pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi ale i dla 

drugich” 

                                                                                             Jan Paweł II, UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIZJA SZKOŁY 

 
 

§ 4 

 

1. Poprzez organizowanie  procesów  wychowawczych  dążymy  do  zaszczepienia 

umiejętności i  chęci  samodzielnej  pracy  nad  sobą,  odpowiedzialności  za  własne 

decyzje  oraz  dążenia do doskonałości moralnej ucznia. 

2. Nauczyciele  w  procesie  dydaktycznym  uczą  samodzielnej  pracy,  współpracy  w 

zespole, korzystania  z  różnych  źródeł  informacji,  stosowania  wiedzy  i  umiejętności  w 

różnych sytuacjach związanych z codziennym życiem ucznia. 

3. Podnosimy  świadomość  uczniów  poprzez  prowadzenie  działalności  profilaktycznej, 

informacyjnej, edukacyjnej oraz sportowej w zakresie promocji zdrowego stylu życia. 

4. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje oraz stale podnoszą swoje umiejętności 

zawodowe poprzez  udział  w  różnych  formach  doskonalenia.  Zdobywają  kolejne 

stopnie  awansu zawodowego. Są otwarci na potrzeby dziecka i wspierają ucznia w jego 

dążeniach. Podejmują wspólne  działania  na  rzecz  uczniów,  dzielą  się  swoją  wiedzą   i 

doświadczeniem  z  innymi pracownikami szkoły. 

5. Nasza  szkoła  to  integralny,  ważny  element  środowiska  lokalnego.  Podtrzymuje, 

rozwija, rozbudza  zainteresowania  historią,  tradycją  środowiska,  uczy  szacunku dla 

dorobku cywilizacyjnego ludzkości, przygotowuje do pełnienia ról społecznych. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo,  wygodę  oraz  estetykę  pracy. Dążymy  do  wyposażenia szkoły 

w nowoczesne  środki  audiowizualne  i  inne  pomoce  dydaktyczne  wspomagające 

realizację wybranych programów nauczania. 

7. Zapewniamy uczniom optymalne warunki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem 

fachowej pomocy  psychologiczno- pedagogicznej  oraz  stwarzamy  odpowiednie  warunki 

do  nauki dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczniów.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 
§ 5 

 

1. Gimnazjum  spełnia  funkcję:  dydaktyczną,  wychowawczą,  opiekuńczą,  kompensacyjną  i 

kulturalno- twórczą, tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, 

moralno- społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. 

2.  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa     ukończenia 

gimnazjum,  poprzez realizację  programów nauczania  umieszczonych w szkolnym zestawie 

programów.     

3.  Zastępując  wiedzę encyklopedyczną praktycznym działaniem wyrabia umiejętności rozumnego 

wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania  zainteresowań i 

uzdolnień w kierowaniu rozwojem uczniów oraz wyborze dalszej drogi kształcenia. 

4. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego        szczegółowe 

warunki  realizacji  określa Dyrektor  w  porozumieniu  z Radą  Pedagogiczną. 

5. Umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku kształcenia, 

poprzez: 

 spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody, 



 

  wycieczki do zakładów pracy, 

  pogadanki ukierunkowane, 

  współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, 

 zapoznanie  uczniów  ze  strukturą,  rozmieszczeniem  i  warunkami  nauki  w  szkołach 

   ponadgimnazjalnych ze zwróceniem uwagi na województwo pomorskie. 

6. Uczeń  może  uzyskać  zgodę  na  indywidualny  tok  lub  program  nauki.  Regulują  to odrębne 

przepisy.   

7.    Uczniowie  przewlekle  chorzy,  którzy  nie  mogą  realizować  obowiązku  szkolnego w szkole 

masowej, objęci  są nauczaniem  indywidualnym  w domu,  zgodnie z orzeczeniem poradni                       

psychologiczno- pedagogicznej. 

8. Podejmuje  działania  wychowawcze  wynikające  z  nadrzędnego  celu  wychowania    mające 

zapewnić wszechstronny rozwój ucznia: moralny, intelektualny, psychofizyczny, społeczny. 

9.  Kształtuje osobowość człowieka umiejącego żyć mądrze i aktywnie w lokalnym   środowisku, 

własnym państwie, Europie i Świata. 

10. Szkoła  jest  szkołą  polską,  obowiązuje  godło  państwowe  i  symbole  narodowe   określone w 

Konstytucji. 

11.  Szkoła  umożliwia  uczniom  poczucie  tożsamości  narodowej  etnicznej,  językowej,    religijnej 

poprzez: 

 uczęszczanie  na  lekcje  religii  zgodnie  z  wolą  rodziców  (w  miarę  potrzeb szkoły 

wprowadza przedmiot zastępczy – etyka), 

 organizowanie  przerwy na  rekolekcje wielkopostne na wniosek proboszcza   parafii, 

  zapewnienie dzieciom nie uczęszczającym na lekcje religii (innego wyznania)      w czasie   

przerwy na rekolekcje opieki nauczyciela, 

  zapewnienie  uczniom,  którzy  w  tym  czasie  uczęszczają  na  lekcję  religii  opieki   na    

świetlicy. 

12.Przygotowuje do życia w społeczeństwie, rodzinie, środowisku poprzez: 

o powoływanie organizacji szkolnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

o udział uczniów w planowaniu życia wewnętrznego i pracy organizacji, 

o udział w demokratycznych wyborach do Parlamentu Uczniowskiego, 

o włączenie Rady Parlamentu Uczniowskiego do planowania Rady Parlamentu 

Uczniowskiego i realizowania zamierzeń szkoły,  

o uwzględnienie w pracy wychowawczej problemów rodziny, poczucia   odpowiedzialności   

za losy bliskich, wzajemnego szacunku, 

o poznanie problemów środowiska lokalnego, 

o  budzenie więzi emocjonalnej z własnym regionem, 

o kierowanie  uczniów  do  poradni  psychologiczno- pedagogicznej  lub  innych   poradni 

specjalistycznych. 

13. Obchody  uroczystości  szkolnych  i  środowiskowych  odbywają  się  zgodnie    z  przyjętym 

ceremoniałem  szkoły  z  uwzględnieniem odpowiedniej  symboliki  tradycji.  Do  uroczystości 

szkolnych zalicza się: 

o uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

o  ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum,  

o pożegnanie absolwentów. 

14. Zwiększa odporność dzieci i młodzieży na zagrożenia społeczne i zdrowotne. 

15. Uczy młodzież asertywnych postaw, racjonalnych reakcji na presję wywieraną przez 

rówieśników lub osoby dorosłe. 

16. Kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku  poprzez: 

o organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych, 

o organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych. 

17. Włącza  uczniów  do  działań  służących  ochronie  przyrody,  uświadamia  role  i  zadania 

      człowieka w kształtowaniu środowiska. 



 

18. Uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem są kierowani  do poradni 

psychologiczno - pedagogicznej  na  badania  osobowościowe  i  objęci  terapią  pedagogiczną 

pedagoga szkolnego. 

19.  Uczniowie którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego objęci są 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc ta organizowana jest w formie różnorodnych 

zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych, psychoedukacyjnych. 

20. Uczniowie zdolni mają możliwości rozwoju swoich zainteresowań poprzez: 

   dodatkowe zadania i szerszy zakres literatury fachowej wskazany przez nauczyciela 

              uczącego, 

 pracę w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela, 

             udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych. 

21. Przygotowuje  do  aktywnego  i  twórczego  uczestnictwa  w  kulturze.  Kształtuje   wrażliwość 

na  piękno.  Uczy  dbałości  o  czystość  i  piękno  języka  ojczystego  i  rozwija  uzdolnienia 

artystyczne poprzez: 

   kształtowanie  zainteresowań   czytelnictwem  i   literaturą,     stwarzanie    warunków 

rozwoju  młodzieży  literacko  uzdolnionej  poprzez  współpracę  z  biblioteką  szkolną i 

gminną, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji organizację konkursów: recytatorskiego, 

czytelniczego, plastycznego, 

 

  umożliwienie  uczniom  poznania  twórczości  filmowej  poprzez  wspólne  wyjazdy    do 

kina, projekcje video, 

 przygotowanie do świadomego odbioru twórczości muzycznej. 

22. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły, dostosowany jest odpowiednio 

      do wieku i potrzeb środowiskowych. Opiekę nad uczniami sprawują: 

 podczas zajęć dydaktycznych -nauczyciel uczący, 

 w czasie przerw - nauczyciel dyżurujący,  

  podczas pobytu w świetlicy – nauczyciel  – wychowawca świetlicy, 

  podczas pobytu w bibliotece – nauczyciel – bibliotekarz, 

  w trakcie zajęć pozalekcyjnych – organizator zajęć, 

  podczas zajęć poza terenem szkoły,  w tym w trakcie wycieczek  organizowanych  przez 

        Gimnazjum w Smołdzinie- wyznaczony nauczyciel, opiekun wycieczki za zgodą Dyrektora. 

 

 

 

§ 6 

 

1. Program Wychowawczy zawiera cele i zadania wychowawcze określone  przez  szkołę.    

Głównym celem wychowania  jest  wszechstronny  rozwój  osobowy  ucznia,  postrzeganie  go 

w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności. 

2. Program Wychowawczy Gimnazjum w Smołdzinie i Program Profilaktyki Gimnazjum w    

Smołdzinie opracowuje i uchwala  Rada  Pedagogiczna,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  

Rodziców  i  Parlamentu Uczniowskiego. 

 

 

§ 7 

 

1. Program Profilaktyki obejmuje pracę wychowawczo – profilaktyczną na całością osobowości 

ucznia z uwzględnieniem kształtowania strefy psychicznej, duchowej i fizycznej. 

 

 

 

§ 8 



 

 

1.Szkoła w miarę swoich możliwości – zapewnia uczniom maksymalne bezpieczeństwo poprzez: 

 dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych, 

  dyżury pielęgniarki szkolnej, 

 współpracowanie z wszelkimi instytucjami, organizacjami zajmującymi się 

bezpieczeństwem i profilaktyką społeczną,  

 prelekcje  do  uczniów  z  udziałem  przedstawicieli  policji  na  temat bezpieczeństwa, 

 współpraca  z  Policją podczas  imprez  integrujących społeczność szkolną, 

  przeciwdziałanie agresji i przemocy na terenie szkoły, 

  diagnostyka  –  badanie  dotyczące  poczucia  bezpieczeństwa  całej  społeczności 

          szkolnej, 

  sukcesywne   eliminowani     niepożądanych     zjawisk    występujących w    szkole, 

 przeciwdziałanie demoralizacji oraz innym przejawom patologii społecznej 

  przestrzeganie  procedur  postępowania  nauczycieli  i  metod  współpracy  szkół  z policją  

o  sytuacjach  zagrożenia  dzieci  i  młodzieży  przestępczości i demoralizacją (na podstawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem), 

 organizowanie  zajęć  profilaktyczno– wychowawczych  dla  uczniów,  

  realizacja  Szkolnego  Programu  Wychowawczego  oraz  Szkolnego  Programu 

Profilaktyki, 

2. Szkoła  zapełnia  uczniom  dostęp  do  Internetu  i  podejmuje  działania zabezpieczające  

uczniów  przed  dostępem  do  treści,  które  mogą  stanowić zagrożenie  dla  ich  prawidłowego  

rozwoju  poprzez  instalację  i  aktualizację oprogramowań zabezpieczających. 

3. Gimnazjum  nie  bierze  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  uczniów,  którzy  przebywają 

na wagarach lub są nieobecni na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych.  

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 
 

ORGANY GIMNAZJUM 

 
 

§ 9 

 

 Organami gimnazjum są: 

1. Dyrektor Zespołu, 

2 Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców, 

4. Samorząd Uczniowski zwany dalej Parlamentem Uczniowskim 

 

 

 

DYREKTOR 
 

 

§ 10 

 



 

1. Dyrektor kieruje  bieżącą  działalnością  dydaktyczno - wychowawczą  i  opiekuńczą  szkoły, 

reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

2. Sprawuje  nadzór  pedagogiczny  nad  działalnością  nauczycieli  i  wychowawców, 

przedstawiając Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

3.  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz jest jej członkiem. 

4. Realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  jeżeli  są  zgodne  z  prawem  oświatowym, 

niezgodne  zaś wstrzymuje  i  powiadamia  o tym  fakcie  organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. Powierza  i  odwołuje  ze  stanowiska  wicedyrektora  po  zasięgnięciu  opinii  organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

6.  Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

7.  Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły. 

8. Dysponuje  środkami  finansowymi szkoły i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich prawidłowe  

wykorzystanie,  a  także  może  organizować  administracyjną,  finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły. 

9. Opracowuje arkusz organizacyjny,  dba o powierzone mienie,  wydaje polecenia służbowe, 

dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

10. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”. 

11. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie  

zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu 

      Klasyfikacyjnego. 

12. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Parlamentem  Uczniowskim. 

13. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami. 

14. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów. 

15. Podejmuje  decyzje  o  zawieszeniu  zajęć  dydaktycznych  z  zachowaniem  warunków    

określonych odrębnymi przepisami. 

16. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Planuje,  organizuje  i przeprowadza  wewnętrzną  ewaluację,  w  tym  badanie  osiągnięć 

      edukacyjnych uczniów i analizę wyników egzaminu. 

18. Opracowuje projekt programu rozwoju szkoły. 

19. Wyznacza opiekunów stażu. 

20. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy nauczycieli oraz oceny  

dorobku zawodowego za okres stażu. 

21. Nadaje stopień awansu zawodowego - Nauczyciela Kontraktowego. 

22. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 

23. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w szczególności przedkłada do  

zaopiniowania  Regulamin  Pracy,  Regulamin  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń 

Socjalnych, Regulamin Premiowania i Nagradzania Pracowników. 

24. Egzekwuje przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku,   

dbałości o czystość i estetykę. 

25. Nadzoruje przestrzeganie statutu i regulaminów obowiązujących w szkole, 

26. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie  

zajęć organizowanych przez szkół. 

27. Dopuszcza  do  użytku  szkolnego,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej    

zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania. 

28. Podaje  do  publicznej  wiadomości  do  dnia  15  czerwca  każdego  roku  zestaw   

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

29. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu  

Edukacyjnego. 

30. Zbiera  pisemne  deklaracje  o  wyborze  języka  do  którego  przystępuje  uczeń  i 

przygotowuje   listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię 



 

(imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału  i  numer  

ucznia  w  dzienniku  lekcyjnym;  listę  uczniów.  Przewodniczący szkolnego  zespołu  

egzaminacyjnego  przesyła  w  formie  elektronicznej  dyrektorowi komisji okręgowej, w 

terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 

listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, 

31. Dyrektor  rozpatruje  opinię  ucznia  z  poradni  psychologiczno- pedagogicznej,  celem   

dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

 

WICEDYREKTOR 

 

 

§ 11 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora                      

(na  podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001roku poz. 12 pkt. 1 ). 

2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez 

dyrektora w zakresie kierowania, nadzorowania pracy dydaktyczno- wychowawczo- 

opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej, szczegółowo określone w zakresie czynności. 

3. Wicedyrektor upoważniony jest do dokonywania sprostowań w dokumentacji przebiegu 

nauczania zgodnie z prawem oświatowym.  

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

 

§ 12 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje                  i 

prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej biorą udział wszyscy nauczyciele, bez względu                

na wymiar czasu pracy. 

4. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności uchwalony przez Radę     

Pedagogiczną, a jej posiedzenia są protokołowane w księdze protokołów. 

 

 

§ 13 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 



 

 uchwalenie regulaminu własnej działalności, 

 zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

 podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,  

 ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 opracowanie i zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

 opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, 

 uchwalenie statutu szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego  i Rady Rodziców, 

przygotowanie projektu zmian statutu, 

 opracowanie i uchwalenie regulaminu dyżurów nauczycielskich podczas przerw 

śródlekcyjnych, 

 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.  

 

 

§ 14 

 

1.Rada Pedagogiczna opiniuje: 

 roczną organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajęć lekcyjnych                   

i pozalekcyjnych,  

  projekt planu finansowego – w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy 

dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli, 

 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału dodatkowych zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych poszczególnym nauczycielom w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych, 

 narzędzia dotyczące przyznawania dodatków motywacyjnych i oceny pracy nauczyciela, 

 dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu 

wychowania przedszkolnego lub programu nauczania oraz szkolnego zestawu 

podręczników. 

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego                                       

o odwołanie nauczyciela ze  stanowiska  dyrektora lub innego stanowiska  kierowniczego. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności             

co najmniej połowy jej członków. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy spraw poruszanych                               

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, rodziców, 

nauczycieli  lub innych pracowników szkoły. 

 

 

RADA RODZICÓW 

 

§ 15 

 

1.Rada  Rodziców  będąca  reprezentacją rodziców uczniów wspiera działalność statutową    szkoły 



 

2. Do  kompetencji  Rady  Rodziców  należy: 

■ występowanie do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami      we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 

■ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

■ gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności 

celem pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na 

potrzeby szkoły, 

■ środki są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym,  a zasady ich 

wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców, 

■  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

■ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny                  

ze statutem szkoły. 

 

 

 

PARLAMENT UCZNIOWSKI 

 

 

§ 16 

 
1. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli. 

2. Reprezentuje  interesy  uczniów  w  zakresie;  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania 

    uczniów, poprzez opiniowanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

3. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw 

uczniów,  takich jak: 

 prawo  do  zapoznania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celami stawianymi 

wymaganiami, 

  prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak:  

  prawo  do  jawnej  i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce i zachowaniu, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, prawo do redagowania i wydawania gazety 

szkolnej, 

 prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej, sportowej  oraz  

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem, 

 przedstawia  Radzie  Pedagogicznej  opinię  dotyczącą  Programu Wychowawczego,  

Programu  Profilaktyki,  Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, 



 

4. Uchwala regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności  

uczniowskiej. 

5. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

6. Ustalenie  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno- wychowawczych  pod 

    warunkiem zrealizowania tych zajęć w wyznaczone soboty. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

 

§ 17 

 

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

arkusz szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, 

o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  jest  oddział.  Uczniowie  wchodzący  w skład 

oddziału w  jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych,  przewidzianych  planem  nauczania  i  programem  wybranym z 

zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na 

oddziały decyduje  liczba  uczniów  z  obwodu  ustalonego  dla  gimnazjum,  o  ile  nie  zostały 

przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 

5. Uczniowie spoza rejonu mogą zostać przyjęci w przypadku, kiedy oddział liczy mniej niż 28  

uczniów. 

6. Dyrektor Szkoły, do której uczeń został przyjęty spoza rejonu, informuje Dyrektora Szkoły, do 

której uczeń należy o przyjęciu tegoż ucznia. 

 

 

§ 18 

 

1. Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych                       

i  wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora gimnazjum na  

podstawie  zatwierdzonego,  przez  organ  prowadzący,  arkusza  organizacyjnego,                        

z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są: 

 obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 



 

  nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

  zajęcia dydaktyczno– wychowawcze, 

3.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dydaktyczno 

–wyrównawcze. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo podjąć decyzję o skróceniu lekcji do 30 

    minut w przypadku: odbycia plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, przeprowadzenia 

    imprezy  masowej  dla  dzieci  z  całej  szkoły,  niskich  temperatur  w  budynku  szkolnym  wg 

    aktualnie obowiązujących przepisów. 

5. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjne 

    nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na 

    podstawie ramowego planu nauczania. 

7.Podziału  na  grupy  dokonuje  się  na  zajęciach  wymagających  specjalnych  warunków  nauki 

   i bezpieczeństwa  z  uwzględnieniem  zasad  określonych  w  rozporządzeniu  w  sprawie 

    ramowych planów nauczania. 

8.Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem    

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np.: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

9.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, nauczanie języków obcych, gimnastyka korekcyjna, lekcje  

wychowania  fizycznego  z  podziałem  na  grupy  chłopców  i  dziewcząt  mogą  odbywać  się w 

grupach międzyoddziałowych. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach I-III gimnazjum prowadzone są w grupach 

liczących  od 12-26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. 

11.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

     liczących powyżej 24 uczniów. 

§ 19 

 

1. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań 

       związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez  

      gimnazjum. 

2.W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

3.Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

4.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem  jest w 

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

5. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez    

dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu. 

6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel  

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

8. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 

9. Szkoła w porozumieniu z instytucjami wspomagającymi może organizować pomoc dla 

młodzieży  w formie: 

 dofinansowania posiłków, 

 zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów, 

  pomocy materialne, (stypendia, podręczniki, odzież, żywność). 

10. Szkoła, za zgodą rodziców, organizuje badania postawy ciała dzieci, co jest  podstawą   

typowania na zajęcia korekcyjne. 



 

§ 20 

 

1. Wychowawcy współpracują z rodzicami, organizując spotkania co najmniej trzy razy w roku w   

celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

 

§ 21 

 

1. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku spotyka się z ogółem rodziców. 

 

§ 22 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) poznania treści planu dydaktyczno- wychowawczego. 

2) zapoznania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia  

egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

3) otrzymania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju, 

postępów  i trudności w nauce. 

4)  

§ 23 

 

1.Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice 

sobie tego życzą. Życzenie wyrażone jest w formie oświadczenia ustnego, nie musi być 

ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

 

§ 24 

 

1. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi. 

2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. 

3.Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub 

zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

4.Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy klasy. 

5.Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

6.Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym. 

7.Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

8.Ocena z religii jest wystawiona wg zasad oceniania przyjętego przez szkołę, w klasach I-III ocena 

wyrażona jest stopniem. 

9.Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć  

szkolnych, w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, na pisemną prośbę księdza  proboszcza    

skierowaną do dyrektora szkoły. 

10.Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodność z  

programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

 

 

BAZA SZKOŁY 
§ 25 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 18 sal dydaktycznych (w tym 

pracownię  techniczną,  fizyczną,  chemiczną),  2  pracownie  komputerowe  z  dostępem  do 

Internetu, salę językową, salę gimnastyczną z zapleczem, asfaltowe boisko sportowe, gabinetu 

pielęgniarki  szkolnej,  pomieszczenia  biblioteki  i  świetlicy  szkolnej,  pomieszczenie 

multimedialnego centrum informacji z dostępem do Internetu, zaplecze kuchenne, 



 

sekretariat,pokój  nauczycielski,  gabinet  pedagoga  i  psychologa  szkolnego,  gabinet  

Dyrektora  i    wicedyrektora szkoły. 

 

BIBLIOTEKA 
§ 26 

 

1. Biblioteka  szkolna  jest  pracownią,  służącą  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań  nauczycieli 

    i uczniów.  Służy  do  realizacji  zadań  dydaktyczno  -  wychowawczych,  wspiera  doskonalenie 

    zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do 

    korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

 gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

 korzystanie z księgozbioru i wypożyczanie poza bibliotekę, 

  korzystanie ze środków audiowizualnych, 

  prowadzenie zajęć dydaktycznych w bibliotece.  

7. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

 rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

  kształcenie kultury czytelniczej, 

 wdrażanie do poszanowania książki, 

 udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,  

 współdziałanie z nauczycielami, 

  wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

 otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 pomoc uczniom mających trudności w nauce,  

 uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

5.Z  biblioteki  mogą  korzystać  uczniowie  wszystkich  klas,  nauczyciele  i  inni  pracownicy   

oraz rodzice.  Uprawnieni  do  korzystania  ze  zbiorów  mają  wolny  dostęp  do  półek.  Czas  

pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

6. Szczegółowe zadania stołówki określa regulamin świetlicy. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 
§ 27 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub 

inne  okoliczności  wymagające  zapewnienia  uczniowi  opieki  w  gimnazjum,  organizuje  się 

świetlicę szkolną.  

2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów w oparciu o plan pracy 

ustalany co rocznie przez wychowawcę świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. 

4. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są: 

 opieka  nad  uczniami  nie  uczęszczającymi  na  lekcje  religii  organizowane  w  szkole, 

             umieszczone w „środku" rozkładu zajęć, 

  opieka  nad  uczniami  danej  klasy  w  przypadku  nieobecności  nauczyciela,  w  sytuacji 

             niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa, 

 opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki 

             domowej uczeń musi przyjść do szkoły wcześniej bądź pozostać w niej dłużej. 

5.Wychowawca  świetlicy  współpracuje  z  nauczycielami  i  wychowawcami  klas  w  zakresie 

pomocy w kompensowaniu  braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, opiekunem 

społecznym otaczając opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, wielodzietnych, 

rozbitych, zagrożonych alkoholizmem oraz innych wymagających szczególnej opieki. 



 

6. Nauczyciel  –  wychowawca  świetlicy  zapewnia  stałą  opiekę  i  bezpieczeństwo  uczniom 

korzystającym  ze  świetlicy.  Wychowawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zdrowie i    

bezpieczeństwo dziecka, które zgłosi swoją obecność w zajęciach świetlicowych. 

7.Szczegółowe  zasady  funkcjonowania  świetlicy określa regulamin świetlicy. 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA 
§ 28 

 
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności prowadzenia 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków na stołówce jest odpłatne. 

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły  porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę uwzględniając  refundację posiłków uczniom, którzy potrzebują 

opieki w zakresie żywienia.  

4. Stołówkę organizuje się w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego 

rozwoju uczniów. 

5. Szczegółowe zadania stołówki określa regulamin stołówki szkolnej. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

NAUCZYCIELE I INNI  PRACOWNICY SZKOŁY 
 

 § 29 

 

1. W szkole zatrudnia się: 

1) pracowników pedagogicznych. 

2) pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w 

ust.1 określają odrębne przepisy. 

3. Zakres czynności poszczególnych pracowników ustala dyrektor, w tym  związanych z: 

1) odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów. 

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego. 

3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

4) zabezpieczeniem gorącego posiłku lub gorącej herbaty dla uczniów. 

5) odpowiedzialnością za ład, porządek i higienę pomieszczeń szkolnych. 

 

 § 30 

 

1. Do zadań innych niż nauczyciele pracowników szkoły należy w szczególności: 

1) obsługa i prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej szkoły, 

2) zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektu i pomieszczeń szkoły, 

3) utrzymanie pomieszczeń szkoły w należytym stanie higieniczno- sanitarnym, 

4) współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i 

opiekuńczych uczniów, 

5) organizacja dożywiania uczniów, 

6) zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie 

potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowanie tej osoby do dyrektora 

szkoły. 

2. Szczegółowy zakres czynności oraz godziny pracy dla zatrudnionych pracowników sporządza 

dyrektor. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o 

przedstawiony przez siebie program nauczania, zatwierdzony przez dyrektora, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 



 

 

 § 31 

 

1. Do za dań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) prawidłowa realizacja programów nauczania, 

3) troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

4) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

uczniów, 

5) wybieranie podręczników spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

6) dbałość o pomoce dydaktyczno- wychowawcze i sprzęt szkoły, 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

8) bezstronność i obiektywność w ocenie uczniów, 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie  

potrzeb uczniów, 

10)systematyczna współpraca z domem rodzinnym ucznia, 

11)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

12)przestrzeganie tajemnicy zawodowej, 

13)reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stwarzające zagrożenie  

dla innych uczniów, 

14)bezzwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, 

15)zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i w razie  potrzeby 

zwracanie się o podanie celu pobytu, 

16) nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum, 

17)prowadzić inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w 

ramach tych zajęć nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia 

w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora 

szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo- zadaniowe. 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek  zespołu. 

5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1)organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie 

wyborów programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu i wyposażeniu pracowni, wspólne opiniowanie w szkole 

autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

5) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole, 

jeżeli o taką opinię wystąpił dyrektor szkoły. 

6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz przygotowanie do życia w rodzinie i 

społeczeństwa, 



 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole  uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

7. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami, 

a) różne formy życia zespołowego rozwijającego jednostki i interesujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jaki i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych, 

b) współdziałania z rodzicami poprzez okazywanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy swoich działaniach, 

c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają 

przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

6) prowadzi dokumentację wymaganą aktualnymi przepisami i uchwałą Rady Pedagogicznej. 

7) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

8. Formy kontaktu wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami: 

1) zebrania klasowe z rodzicami (dwa razy w semestrze), 

2) rozmowy indywidualne z rodzicami (w miarę zaistniałych potrzeb), 

3) korespondencja z rodzicami w dzienniczkach ucznia, 

4) organizowanie lekcji otwartych dla rodziców, 

5) udzielanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów rodzicom przez wychowawcę i 

nauczycieli przedmiotów (w każdy dzień nauki szkolnej, w czasie przerw oraz przed i po 

zakończeniu zajęć własnych nauczycieli), 

6) udział rodziców w uroczystościach szkolnych, 

7) odwiedziny wychowawcy w domu wychowanka. 

9. Wychowawca (szczególnie początkujący) ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony: 

1) Dyrektora szkoły, 

2) Rady Pedagogicznej, 

3) wyspecjalizowanych w tym zakresie placówkach i instytucjach oświatowych i naukowych ( 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna), 

 

 § 32 

 

1. Współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną : 

1) pedagog kieruje uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne , terapie 

psychologiczne oraz zajęcia z logopedą. 

2) poradnia przekazuje do szkoły orzeczenia , w których zawarte są wskazówki do dalszej 

pracy z uczniem oraz rodzaj przydzielonego programu nauczania. 

3) pracownicy poradni pomagają nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych związanych z patologicznym środowiskiem życia dziecka tj. 

kierują uczniów do ośrodków wychowawczych , domów dziecka i innych placówek lub 

proponują rodzinom podjęcie terapii rodzinnej. 



 

4) w sytuacjach związanych z jednostkami chorobowymi uczniowie , którzy zostają zgłoszeni 

do badań w poradni, kierowani są do odpowiednich specjalistów. 

2. Do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i innych instytucji świadczących poradnictwo i 

specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom kieruje się uczniów na wniosek wychowawcy 

klasy, Rady Pedagogicznej lub pedagoga szkolnego za zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia. 

 

 § 33 

 

1. Do zadań szkoły należy: 

1) przygotowanie przez wychowawcę klasy opinii o zachowaniu i postępach w nauczaniu ucznia, 

2) respektowanie wskazań wydanych przez instytucje wymienione w ust. 1,  odnośnie dalszego 

nauczania badanego ucznia, 

3) utrzymanie stałego kontaktu wychowawcy i pedagoga szkolnego z lekarzem prowadzącym  

leczenie ucznia, 

4) przeprowadzanie rozmów środowiskowych, 

2. Dla uczniów żyjących w trudnych warunkach zabiega się o pomoc materialną w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej. 

3. Za prawidłową współpracę z instytucjami wymienionymi w ust. 1 odpowiedzialni są: dyrektor  

szkoły i pedagog szkolny.  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 § 34 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum, 

 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku gdy  gimnazjum dysponuje wolnymi 

miejscami, 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, o przyjęciu  

decyduje dyrektor gimnazjum na podstawie kryteriów uwzględniających oceny ucznia i inne 

osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej. 

3. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 4.Obowiązek szkolny ucznia trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Gimnazjum na pisemny wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów), wniesiony najpóźniej do dnia 15 sierpnia przenosi ucznia do innej klasy 

uwzględniając: 

1) możliwości lokalowe gimnazjum, 

2) równą liczbę dziewcząt i chłopców w oddziałach. 

3. Uczeń może być przyjęty do klasy II i III na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Do 

wniosku dołącza się pisemną opinię o zachowaniu ucznia. Wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) powinien być zaopiniowany przez Dyrektora Gimnazjum, w którego obwodzie 

uczeń mieszka.  

4. W przypadku niezgodności nauczanych języków przeniesienie będzie możliwe po złożeniu 

egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego treści poprzednich klas przeprowadzonego zgodnie 

z procedurami zawartymi w szczegółowych zasadach oceniania wewnątrzszkolnego. 



 

5. Przeniesienia w ramach oddziałów równoległych w gimnazjum następują na początku roku 

szkolnego po spełnieniu pkt 2. 

 § 35 

 

1. Uczeń ma następujące prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 

120, poz. 526 zmiana: Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 11): 

1) uczeń ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy 

korespondencji, 

2) uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach 

dotyczących ucznia: 

a) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, prawo to zawiera swobodę poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na 

granice, w formie ustnej4, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z 

wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka, 

b) uczeń ma prawo do posiadania i wypowiadania kontrowersyjnych poglądów i opinii 

niezgodnych z kanonem nauczania. Prawo to nie zwalnia ucznia od znajomości treści 

przewidzianych materiałem nauczania. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z 

poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na uzyskiwane przez ucznia oceny 

merytoryczne, 

c) prawo to może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez 

prawo i które są konieczne: dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo do ochrony 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia albo moralności 

społecznej. 

3) Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań - także światopoglądowych i 

religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w 

szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w 

jakiejkolwiek formie, 

4) Uczeń ma. a prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń: 

a) uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły. Prawo to 

może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i 

które są konieczne: dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo do ochrony 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia albo moralności 

społecznej, 

b) o przynależności ucznia niepełnoletniego do danej organizacji lub stowarzyszenia decydują 

rodzice, 

c) przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia 

i jego rodziców, 

5) uczeń ma prawo do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych 

szans. Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest 

ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub nie wpuszczanie go do sali 

lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu, 

6) uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach 

rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w 

życiu kulturalnym i artystycznym, 

7) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć 

seksualnych, 

8) każdy uczeń ma prawo do wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach i procedurach, 

jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich praw. 

2. Ponadto uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, 



 

demoralizacją, innymi przejawami patologii społecznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności, 

3) korzystania w miarę możliwości z pomocy organów opieki społecznej, z pomocy materialnej w 

przypadku trudnej sytuacji domowej, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz pomocy w przypadku trudności w nauce, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce. O przewidywanym dla ucznia okresowym lub rocznym stopniu niedostatecznym 

nauczyciel przedmiotu informuje ucznia w formie ustnej, a rodziców ucznia w formie 

pisemnej za potwierdzenie odbioru na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego), 

8) Powiadamiania przez nauczyciela z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów wiadomości i zadań klasowych z założeniem, że w ciągu dnia może 

się odbyć tylko jeden sprawdzian (zadanie klasowe),a wciągu tygodnia nie więcej niż dwa, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego i zawodowego, 

 8) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków, dydaktycznych, księgozbioru       

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole, 

10)reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

11)oceniania z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, 

12)zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji, 

 13)dyskrecji w sprawach osobistych, 

14)zachowania tajemnicy korespondencji, 

15)zmiany klasy lub szkoły w ciągu roku szkolnego, 

16)uczeń ma obowiązek realizowania projektu edukacyjnego, a ud dział ucznia w projekcie ma 

wpływ na końcową ocenę zachowania w roku, w którym projekt jest realizowany. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego.  

 

 

 § 36 

 

1. Jeżeli uczeń uważa, że jego prawa są w jakiś sposób ograniczone lub łamane przez innych 

uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły może bezpośrednio lub poprzez rzecznika 

praw ucznia złożyć skargę do dyrektora szkoły. 

2. Od decyzji dyrektora szkoły uczeń może odwołać się do Kuratora Oświaty w Gdańsku. 

 

 § 37 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

2) w razie spóźnienia uczeń jest zobowiązany do przybycia do sali w której odbywają się 

planowane zajęcia, 

3) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i rzetelną pracę nad poszerzeniem swej 

wiedzy i umiejętności, 

4) aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, zespołach 

wyrównawczych i różnych organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz innych osób ze swojego środowiska, 



 

6)  postępowania zgodnego z dobrem społeczności, 

7)  dbania o honor i tradycję Gimnazjum oraz współtworzenie jego autorytetu, 

8)  dbania o czystość języka ojczystego w porozumiewaniu się z rówieśnikami i dorosłymi, 

9)  okazywania szacunku kolegom, nauczycielom, dorosłym, 

10) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności oraz wandalizmu, 

11) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

12) poszanowania godności osobistej i wolności drugiego człowieka, 

13) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody moralnej drugiemu człowiekowi, 

14) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

15) nieuleganie wpływom grup nieformalnych, 

16) dbania o czystość i schludność oraz estetykę wyglądu zewnętrznego, 

17) dbania o higienę osobistą, 

  18) noszenia obuwia zamiennego (tenisówki, trampki, halówki) na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

19)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

 20)wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich pracowników szkoły, 

21)uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły. 

 

 § 38 

 

1.Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica, a w 

przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela. 

2.Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, 

nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecność 

 

§ 39 

 

1. Zabrania się uczniom: 

1) farbowania włosów, 

2) noszenia makijażu i malowania paznokci 

3) noszenia stroju odsłaniającego plecy lub brzuch i spódniczek mini, 

4) noszenia tatuaży (również samoprzylepnych), 

5) chodzenia w szkole w nakryciach głowy, 

6) lansowania subkultur, poprzez noszenie znaków i szalików klubowych oraz innych symboli 

subkulturowych, nakłaniania do przynależności, 

7) palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków 

odurzających oraz nakłaniania do ich używania zarówno w Gimnazjum jak i poza nim: za 

powyższe przekroczenia stosuje się  surowe kary poczynając od przeniesienia do równoległego 

oddziału i kary wyższe. 

§ 40 

 

1.Uczeń ma obowiązek bezwzględnego wyłączania podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych 

telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych – zabrania się filmowania, 

fotografowania i nagrywania osób trzecich bez ich zgody. 

2.Uczeń może skorzystać z telefonu w czasie przerwy wyłącznie za zgodą nauczyciela 

dyżurującego. 

3. W celu ważnego kontaktu z rodzicami szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z 

telefonu stacjonarnego. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione telefony komórkowe i inne  

urządzenia elektroniczne. 

5. Rodzice lub uczeń ponoszą koszty lub dokonują napraw szkód wyrządzonych przez ucznia 

umyślnie. 

6. Usunięcie szkód następuje w formie: 

1) naprawy przez ucznia lub jego rodziców, 



 

2) zwrotu kosztów naprawy zleconej przez szkołę, 

3) pracy użytecznej ucznia na rzecz szkoły, wykonanej w ramach rekompensaty, 

4) decyzję w sprawie formy usunięcia szkody podejmuje każdorazowo Dyrektor. 

 

§ 41 

 

1. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) noszenia stroju szkolnego, ustalonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 

Obowiązkowy strój nie jest wymagany w sytuacjach: wycieczki, dyskoteki, uroczystości, oraz 

innych uzgodnionych z wychowawcą lub Dyrektorem, 

2) noszenia stroju galowego w czasie:  

a) uroczystości szkolnych wynikających z harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,  

b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,  

c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.  

3) przez strój galowy należy rozumieć:  

a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka, 

b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula,  

4) dyrektor może znieść lub wprowadzić ponownie obowiązek noszenia stroju  

szkolnego: 

a) z własnej inicjatywy, za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii 

Parlamentu Uczniowskiego. 

b)  na wniosek Rady Rodziców – za zgodą Rady Pedagogicznej lub Rady  

Pedagogicznej – za zgodą Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Uczniowskiego, 

d) na wniosek Parlamentu Uczniowskiego za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

5) Wniosek, o którym mowa w pkt 4, Dyrektor rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

 

§ 42 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę, 

2) pracę społeczną na rzecz szkoły, 

3)  wzorową postawę, 

4)  wybitne osiągnięcia, 

5)  dzielność i odwagę, 

6) przyznanie tytułu: Wybitny Absolwent Szkoły, 

7) nagrody przyznaje dyrektor szkoły (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) na wniosek: 

1) wychowawcy klasy, 

2) Parlamentu Uczniowskiego, 

3) Rady Rodziców, 

2.Uczeń może być nagrodzony nagrodą indywidualną lub wraz z kolegami danej klasy czy grupy – 

nagrodą zespołową. 

 

§ 43 

 

1. Do nagród indywidualnych zaliczamy: 

1) przyznane przez dyrektora szkoły: 

a) wyróżnienie ustne dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów i nauczycieli, 

b) nagrodę rzeczową, 

c) świadectwo ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem, 

d) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców, 

e) wpis do kroniki szkolnej,. 

2) przyznane przez wychowawcę klasowego, 

a) pochwałę ustną wychowawcy klasowego, 



 

b) wyróżnienie ustne przez wychowawcę na zebraniu z rodzicami, 

c) dyplom uznania,  

d) list pochwalny wychowawcy do rodziców,  

 2. Do nagród zespołowych zaliczamy: 

1) wyróżnienie ustne dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów i nauczycieli, 

2) dyplom uznania, 

3) nagroda pieniężna z funduszu organu prowadzącego, 

4) nagroda pieniężna w postaci specjalnej dotacji z funduszu rady rodziców. 

 

§ 44 

 

1. Dyrektor lub wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o przyznanej mu nagrodzie.  

2. Nagrody są finansowane z budżetu organu prowadzącego oraz przez Radę Rodziców. 

 

§ 45 

1. Uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem ustnym przez nauczyciela lub wychowawcę, 

2) upomnieniem udzielonym przez dyrektora, 

3) naganą udzieloną przez dyrektora szkoły, 

4) zakazem uczestnictwa w określonym terminie w imprezach rozrywkowych klasy, szkoły, 

5) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy, wyjazdy 

okolicznościowe), 

6) przeniesieniem do innej równoległej klasy, 

7) przeniesieniem przez Kuratora Oświaty do innego gimnazjum na wniosek Dyrektora placówki, 

w przypadku gdy uczeń: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, 

b) dopuścił się kradzieży, 

c) demoralizuje innych uczniów, 

d) dopuścił się innych czynów karalnych, 

e) wymienione w ustępach 1 - 5 oddziaływania wychowawcze nie dają pozytywnych rezultatów; 

2.Jeżeli uczeń ukarany uzyska poręczenie Samorządu Klasowego, Parlamentu Uczniowskiego, 

wychowawcy lub organizacji, w której działa – dyrektor może zawiesić wykonanie kary. 

 

§ 46 

 

4. Za                      1.Za  lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 

 upomnienie dyrektora szkoły,  

 wezwanie rodziców na rozmowę / za poważniejsze przewinienie/,  

 wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych, organizowanych poza zajęciami 

obowiązkowymi,  

  dyscyplinarne przeniesienie do klasy równoległej. 

2.Stosowaniu kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultuje się z zespołem 

nauczycieli uczących w danej klasie. 

3.Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor                          

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

4.Stosowanie kary powinny być stopniowe i wymierzane stosownie do stopnia przewinienia.  

5.Od kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 uczeń lub jego rodzice mogą odwoływać                       

się za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni od ogłoszenia kary.    



 

6.Dyrektor rozpatruje odwołanie i o decyzji powiadamia w ciągu 7 dni zainteresowane strony  lub 

przeprowadza rozmowę wyjaśniającą ze stronami i powiadamia o decyzji. 

7.Stosowanie kary nie może naruszać nietykalności cielesnej i godności osobistej ucznia.  

8.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych substancji odurzających, stosuje procedurę postępowania z uczniem                 

w sytuacjach zagrożenia alkoholizmem, narkomanią. 

9.W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających lub niebezpiecznych, 

nauczyciel stosuje procedurę postępowania w przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia 

substancji odurzającej lub niebezpiecznej.  

10.W przypadku wystąpienia zachowania ucznia, które w poważnym stopniu zakłóca prowadzenie 

lekcji i zagraża bezpieczeństwu innym uczniom, nauczyciel stosuje procedurę postępowania  w 

przypadku zachowania ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych na terenie szkoły.  

 

§ 47 

Zasady rozwiązywania konfliktów.  

Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. Sytuacje konfliktowe 

pomiędzy:  

a) uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem Szkoły   rozwiązuje  

wychowawca klasy przy współudziale pedagoga szkolnego,Parlamentu Uczniowskiego, Dyrektora 

Szkoły,  

b) nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem Szkoły rozwiązuje Dyrektor Szkoły,  

 c) nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje Dyrektor Szkoły; w przypadku nie 

uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,  

 d) nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę.  

 

§ 48 

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum w Smołdzinie w 

Smołdzinie 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły. 

Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje ze Wychowawcą. 

2. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i 

orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia 

zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z 

zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze 

stron od niniejszego orzeczenia. 

3.Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez 

Dyrektora. 

4.Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie 

Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 



 

§ 49 

1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu  

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają 

udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

8.Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego. 

ROZDZIAŁ VII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 50 

 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablica gimnazjum zawiera nazwę szkoły . 

3. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło, patrona oraz ceremoniał szkolny. 

4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy. 

6. Dla wykonania prac administracyjno - gospodarczych oraz w celu utrzymania ładu, 

porządku i higieny w szkole oraz czystości wokół obiektu zatrudnia się pracowników 

administracyjnych, gospodarczo – usługowych. 

7. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych 

przepisów prawa – dyrektor szkoły.  

8.  Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności, ustala dyrektor 

szkoły. 

9. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek 

zaszeregowania zawartych w regulaminie wynagrodzenia pracowników gminy Smołdzino.  

10. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawia regulamin organizacyjny Zespołu Szkolno-   

Przedszkolnego w Smołdzinie.  



 

 

§ 51 

Z dniem  01 września 2013 roku traci ważność Uchwała Nr XI/93/99 Rady Gminy z dnia 15 

listopada 1999 roku a wchodzi w życie Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 

02/2013 z dnia 27 maja 2013 roku. 

 

Załączniki: 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zał Nr 1. 

2. Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z dnia 13 grudnia 2012 r w 

sprawie posiadania przez uczniów telefonów komórkowych i korzystania z nich w czasie 

pobytu w szkole. 

3. Zarządzenie Nr 43 z dnia 12 grudnia 2012r Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

sprawie jednolitego stroju szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


