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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach;
4) dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim, radzie rodziców – należy przez to
rozumieć organy działające w gimnazjum;
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów gimnazjum;
6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów gimnazjum;
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
powierzono jeden z oddziałów w gimnazjum ;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Popielów;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Opolskiego Kuratora
Oświaty.
§2
1. Gimnazjum nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach.
2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w Starych Siołkowicach przy ulicy Klapacz 62.
3. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Popielów.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.
5. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Popielów.
6. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
7. Ustalona nazwa Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach używana jest w pełnym brzmieniu
8. na pieczęciach i stemplach. Gimnazjum posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel
prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP – em i regonem gimnajzum.

9. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: Publiczne Gimnazjum , 46-083 Stare Siołkowice, ul.
Klapacz 62, tel./fax (077) 46-92-038.

§3

Prawną podstawą działalności gimnazjum jest akt założycielski gimnazjum, a także niniejszy Statut.
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§4
1. Gimnazjum prowadzi samodzielną obsługę finansową.

2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
§5
Gimnazjum jest publiczną szkołą powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, wychowania
i opieki w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 2
Przyjmowanie uczniów do gimnazjum
§6
1. Uczniów przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum z urzędu, na
podstawie zgłoszenia rodziców.

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły, w tym termin składania
dokumentów, określa właściwy kurator oświaty.
§7
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, o ile
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. Liczba wolnych miejsc ustalana jest przez dyrektora na podstawie zatwierdzonej przez organ
prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem
gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi ono dysponuje, kandydatów przyjmuje
się z uwzględnieniem następujących kryteriów, którym przypisuje się odpowiednio:
1) wynik sprawdzianu zewnętrznego: 0 - 40 pkt;
2) tytuł laureata w konkursach organizowanych przez właściwego kuratora oświaty lub pod jego
patronatem: 6 pkt;
3) tytuł finalisty w konkursach organizowanych przez właściwego kuratora oświaty lub pod jego
patronatem: 3 pkt;
4) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:
a) języka polskiego: 2-6 pkt;
b) matematyki: 2- 6 pkt;
c) historii i społeczeństwa: 2-6 pkt;
d) przyrody: 2-6 pkt;
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e) języka obcego (podstawowego): 2-6 pkt;
5) średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (liczona do dwóch miejsc
po przecinku): 2,0 – 6,0 pkt;
6) cena zachowania uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) wzorowe: 5 pkt;
b) bardzo dobre: 4 pkt;
c) dobre: 3 pkt;
d) poprawne: 2 pkt;
7) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 3 pkt;
8) zawody wiedzy, odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( jako szczególne
osiągnięcie):
a) poziom powiatowy – I, II, III miejsce: 1 pkt (max. 3 pkt);
b) poziom wojewódzki i wyższy – I, II III miejsce – 2 pkt;
9) zawody artystyczne, odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (jako
szczególne osiągnięcie):
a) poziom powiatowy – I, II III miejsce – 1 pkt ( max.3 pkt);
b) poziom wojewódzki i wyższy – I, II III miejsce – 2 pkt;
c) zawody sportowe, odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (jako szczególne
osiągnięcie):
d) poziom powiatowy – I, II III miejsce – 1 pkt ( max.3 pkt);
e) poziom wojewódzki i wyższy – I, II III miejsce – 2 pkt;
f)

wolontariat –odnotowany na świadectwie szkoły podstawowej – 1 pkt.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu gimnazjum decyduje łączna liczba
punktów za kryteria wymienione w ust.3, które spełnia kandydat.
5. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby
największej do wyczerpania miejsc.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć
decydują łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6) objęcie kandydata piecza zastępczą.
7. Kryteria, o których mowa w ust.6, mają jednakową wartość i wynoszą po 1 pkt.

§8
1. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w § 7 ust.3, są:
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1) wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez
szkołę i zawierający:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres zamieszkania rodziców i kandydata;
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
e) wskazanie kolejności wybranego publicznego gimnazjum w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych;
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej;
4) kopie dokumentów o osiągnięciach na szczeblu wojewódzkim w konkursach przedmiotowych,
sportowych, artystycznych.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty lub oświadczenia wymienione w § 7 ust.6 pkt 1-6;
2) inne, według uznania.
3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w gimnazjum odpowiedniej opieki, odżywiania oraz
metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi gimnazjum uznane
przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym
dziecka.
4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum , w tym termin składania
dokumentów, określa właściwy kurator oświaty.

§ 8a
1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego – listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych w formie wykazu zawierającego imię i nazwisko,

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
3) w przypadku nieprzyjęcia kandydata – podanie przyczyny odmowy na wniosek rodzica.

§9
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i
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nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do
gimnazjum.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do gimnazjum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie
adnotacji

umieszczonej

na

tej

liście,

opatrzonej

podpisem

przewodniczącego

komisji

rekrutacyjnej.

§10

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum
służy skarga do sądu administracyjnego.

§11
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
§12
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1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń uczęszcza do gimnazjum.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w gimnazjum przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora
gimnazjum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem.

Rozdział 3
Cele i zadania gimnazjum oraz sposoby ich realizacji

§13
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie
Profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
2. Głównym celem gimnazjum jest:
1) prowadzenie

kształcenia

i

wychowania

służącego

rozwijaniu

u

młodzieży

poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach
określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży
do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki,
zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w
dokumentacji pedagogicznej gimnazjum;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie;
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
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5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o
wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia
się przez całe życie.
§ 14
1. Do zadań gimnazjum należy w szczególności:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie
bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez gimnazjum ;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3) kształtowanie

środowiska

wychowawczego,

umożliwiającego

pełny

rozwój

umysłowy,

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności
światopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla
przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad
higieny psychicznej;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
lub poszczególnego ucznia;
9) wyposażanie gimnazjum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych gimnazjum ;
10) organizacja

kształcenia,

wychowania

i

opieki

dla

uczniów

niepełnosprawnych

oraz

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów;
16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub
wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

8

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im
samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu;
23) współdziałanie z instytucjami działającymi w środowisku zewnętrznym ze środowiskiem
zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami;
24) kształtowanie

i

rozwijanie

u

uczniów

postaw

sprzyjających

ich

dalszemu

rozwojowi

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność,
przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy
zespołowej;
25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw
poszanowania dla innych kultur i tradycji;
26) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska;
27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i
wykorzystywania mediów;
30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów
sieciowych w Internecie;
31) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
33) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w
życiu gospodarczym.

§ 15
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Gimnazjum
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współpracuje
stwarza
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możliwość
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wobec
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§ 16
Gimnazjum systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców,
realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły. Wnioski z realizacji celów i zadań
gimnazjum wykorzystuje do doskonalenia jakości swojej pracy.
§ 17

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor gimnazjum, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy
administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z
organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem
prowadzącym placówkę.

§ 18
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w gimnazjum prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla
poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
3. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor.
4. Dopuszczone do użytku w gimnazjum programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy
programowej.

§ 19
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą
klasy, zapewniając zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania
oddziału.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale szkoły, w oparciu o
wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek rodziców uczniów danego
oddziału.
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§ 20
Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nią organizowanych poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 111 niniejszego Statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno- porządkowe, harmonogram pełnienia
dyżurów ustala dyrektor. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do zakończenia
zajęć w gimnazjum ;
3) opracowanie, w miarę możliwości, planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w
poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych
przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi
się ruchem drogowym;
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor co
najmniej raz w roku;
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
15) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i
wycieczkach poza teren szkoły;
17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
18) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się
może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
§ 21
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w gimnazjum poprzez:
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a) organizowanie spotkań dyrekcji gimnazjum z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu
rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i
materialnych,
c) organizację wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub
przedstawiciela dyrekcji;
f)

współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
h) w porozumieniu z organem prowadzenie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o
potrzebie takiej formy edukacji;
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i
losowych poprzez:
a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy
materialnej,
b) występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych
uczniów również do organu prowadzącego;
3) uczniowie zdolni otaczani są opieką . W szczególności:
a) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku
nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
b) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad;
c) nawiązuje się współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi (uczelniami wyższymi) w celu
wzbogacenia procesu dydaktycznego;
d) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
e) obejmuje się ucznia oddziaływaniem zespołu ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w celu
wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;
f)

dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;

g) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
§ 22
Gimnazjum prowadzi działalność profilaktyczną poprzez:
1) realizację przyjętego w gimnazjum Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z
lekarzami i psychologami;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga szkolnego;
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych,
spotkań z psychologami.
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§ 23
Program Profilaktyki gimnazjum opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli
powoływany przez dyrektora. Program Profilaktyki gimnazjum uwzględnia potrzeby rozwojowe
uczniów i potrzeby środowiska.
§ 24
1. Program Profilaktyki gimnazjum uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
2. Jeżeli rada rodziców w terminie, o którym mowa w ust.1, nie uzyska porozumienia z radą
pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki,

program ten ustala Dyrektor z

organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej w
zarządzeniu dyrektora.
Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w gimnazjum
§ 25
1. W

Gimnazjum organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest

uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich
zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu

działań

wychowawczych

i

profilaktycznych

wynikających

z

Programu

Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki Gimnazjum oraz wspieraniu nauczycieli w
tym zakresie;
7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,
zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
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9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z
realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 26
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) pedagogiem szkolnym;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela lub wychowawcy klasy;
4) pedagoga;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) doradcy zawodowego.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) porad dla uczniów;
6)

działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej.
§ 27

1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody
rodzica.
2. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z
podstawy programowej
3. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
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4. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog lub psycholog.
5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających
liczbie uczniów w oddziale.
§ 28
1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog lub psycholog w
terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
2. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie

działań

wychowawczych

i

profilaktycznych

wynikających

z

programu

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej;
6) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego Gimnazjum i
Programu Profilaktyki Gimnazjum;
7) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 29
1. Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół do spraw
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pracami zespołu koordynuje wychowawca danego oddziału.
3. Do zadań zespołu należy:
1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu programów
nauczania dla danego oddziału;
2) integracji treści międzyprzedmiotowych;
3) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
posiadających:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
c) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
d) szczególne uzdolnienia;
4) ewaluację oceniania wewnątrzszkolnego oraz Programu Wychowawczego Gimnazjum ;
5) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału;
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6) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.
4. Zadania zespołu związane z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologicznopedagogicznej obejmują w szczególności:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) określenie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej;
3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
4) opracowanie planu działań wspierających na podstawie orzeczenia lub opinii;
5) założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia;
6) dokonanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z określeniem
wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem.
5. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu.
§ 30
1. Współdziałanie gimnazjum z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na:
1) dostępności informacji o pracy poradni w widocznym miejscu na terenie gimnazjum;
2) omawianie z rodzicami trudności dziecka i wskazanie możliwości zgłoszenia się z dzieckiem do
poradni;
3) przekazywaniu przez pracowników poradni, podczas omówienia wyników badań, informacji o
potrzebie dostarczenia opinii o dziecku do gimnazjum ;
4) zwracaniu się przez pracowników poradni, za zgodą rodziców, z pisemną prośbą do dyrektora w
przypadku konieczności poszerzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej o opinie
nauczycieli.
2. Procedura rozwiązywania problemów zdiagnozowanych przez pracowników pedagogicznych
gimnazjum lub poradni obejmuje:
1) zgłoszenie przez pracownika gimnazjum problemu do poradni;
2) spotkanie robocze pracownika poradni i pracownika gimnazjum w celu zbudowania planu
rozwiązania problemu;
3) przedstawienie planu dyrektorowi gimnazjum;
4) wspólne ustalenie zadań do wykonania wraz z terminami i osobami odpowiedzialnymi.
3. Psychoedukacja nauczycieli, rodziców i uczniów realizowana jest w miarę możliwości poprzez
pracowników poradni po zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkołę.
4. Podstawową formą współpracy przy podejmowanych działaniach są spotkania grupy wsparcia
psychologów, pedagogów i pracowników gimnazjum.
5. Działania podejmowane przez pracowników poradni mogą mieć charakter:
a) konsultacji,
b) zajęć wykładowo –warsztatowych,
c) mediacji.
§31
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1. W gimnazjum funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa, który ma na celu wspomaganie
ucznia w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia.
2. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach :
1) zajęcia z wychowawcą klasy;
2) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego;
3) realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie;
4) udzielanie porad przez wychowawców i doradcę zawodowego rodzicom.

Rozdział 5

Organy gimnazjum i ich kompetencje

§32
1. Organami gimnazjum są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Każdy z wymienionych w ust.1 działa zgodnie z ustawą. Organy kolegialne funkcjonują według
odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze
statutem gimnazjum.

§ 33

1. Dyrektor gimnazjum:
1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Dyrektor

kieruje bieżącą

działalnością

gimnazjum, reprezentuje je

na

zewnątrz. Jest

bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w gimnazjum.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa i inne przepisy
szczegółowe.

§ 34
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Dyrektor

gimnazjum kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w

szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
2) przewodniczy

radzie

pedagogicznej,

przygotowuje

i

prowadzi

jej

zebrania

oraz

jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z Regulaminem Rady Pedagogicznej Gimnazjum;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje komisję rekrutacyjną;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) przedkłada radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

do 31 sierpnia

każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
7) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od
początku następnego roku szkolnego;
9) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
10) stwarza warunki do działania w gimnazjum wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności wychowawczo - opiekuńczej w gimnazjum;
11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów,
zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum;
12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w
rozdziale 4. niniejszego statutu;
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum;

14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
15) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym
organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Gimnazjum zespoły przedmiotowe i
problemowo-zadaniowe;
17) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
18) udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
19) na wniosek rodzica kieruje ucznia do środowiskowego hufca pracy, zgodnie z przepisami w
sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły można przyjąć osobę, która
ukończyła 16 lub 15 lat;
20) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z
obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w
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szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie
do nich;
21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
22) opracowuje ofertę realizacji w gimnazjum zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w
uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę
rodziców;
23) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
uczniom;
24) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
25) określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
26) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających jego udział w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek
rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;
27) na udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu
edukacyjnego

ucznia

z

wadą

słuchu,

z

głęboką

dysleksją

rozwojową,

z

afazją,

z

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
28) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
29) powołuje

komisje

do

przeprowadzania

egzaminów

poprawkowych,

klasyfikacyjnych

i

sprawdzających na zasadach określonych w statucie gimnazjum;
30) ustala

zajęcia,

które

niepełnosprawnych,

ze

względu

niedostosowanych

na

indywidualne

społecznie

oraz

potrzeby

edukacyjne

zagrożonych

uczniów

niedostosowaniem

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

31) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji
praktyk studenckich.
§ 35
1. Dyrektor organizuje działalność gimnazjum, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w
zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki gimnazjum;
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5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań gimnazjum, a w
szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
6) dba o właściwe wyposażenie gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
7) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników gimnazjum ustalonego porządku oraz dbałości o
estetykę i czystość;
8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą gimnazjum;
9) opracowuje projekt planu finansowego gimnazjum i przedstawia go do zaopiniowania radzie
pedagogicznej i radzie rodziców;
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym gimnazjum; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego
urządzeń na boisku szkolnym;
12) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych tworzy
stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
13) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
14) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku gimnazjum;
15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji gimnazjum zgodnie z
odrębnymi przepisami;
16) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 36
Dyrektor gimnazjum prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami gimnazjum;
2) powierza pełnienie stanowiska wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o
opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach
samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach
urzędniczych w gimnazjum;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi gimnazjum;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i ustawą Kodeks pracy;
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11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ
prowadzący;
15) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i
zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 37
Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Gimnazjum;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
§ 38
1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego
ustalonym przez organ prowadzący.
2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie
określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 39

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –
wychowawcza.
§ 40
Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
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1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
gimnazjum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
8) uchwala statut gimnazjum i zmiany statutu gimnazjum.
§ 41
Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
2) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy gimnazjum;
5) opiniuje wniosek o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla dyrektora;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem
statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
10) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego;
11) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów;
12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

§ 42

Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmiany statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania ujednoliconego
tekstu statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z
innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych gimnazjum;
4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan gimnazjum i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
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6) wybiera delegatów do rady gimnazjum, jeżeli taka będzie powstawała;
7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora gimnazjum;
8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 43
1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców
lub co najmniej 1/3 jej członków.
2. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem
określonym w ustawie.
4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania
spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
5. Protokoły

zebrań

rady

pedagogicznej

sporządzane

są

w

formie

pisemnej.

Sposób

dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum.
§ 44
1. W gimnazjum działa rada rodziców.
2. Rada rodziców jest kolegialnym organem gimnazjum.
3. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami gimnazjum.
4. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;
2) szczegółowy tryb wyborów do rady rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
8. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.
9. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum.
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§ 45

1. Rada rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczna program profilaktyki;
2. Programy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą pedagogiczną.
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów wychowawczego i profilaktyki,
programy te ustala dyrektor

gimnazjum w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora gimnazjum obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
§ 46
1. Rada rodziców opiniuje:
1) projekt planu finansowego gimnazjum przedłożony przez dyrektora;
2) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie
wstrzymuje postępowania;
4) program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy
nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
2. Rada rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora, innych organów gimnazjum , organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora gimnazjum;
4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 47
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Każdy uczeń jest członkiem
samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
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2. Samorząd uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin samorządu uczniowskiego, który określa w
szczególności wewnętrzną strukturę organów samorządu, szczegółowe zasady wybierania
przedstawicieli uczniów do organów samorządu, tryb podejmowania uchwał.
3. Zebrania samorządu uczniowskiego są protokołowane.
4. Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
2) współdziałanie z dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
3) współdziałanie

w

rozwijaniu,

zainteresowań

naukowych,

kulturalnych,

turystyczno

–

krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac
na rzecz klasy i gimnazjum;
5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku
rówieśniczym i rodzinnym;
6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
7) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
5. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu
swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
6. Do kompetencji opiniujących samorządu uczniowskiego należy:
1) możliwość przedstawiania

dyrektorowi i innym organom gimnazjum

wniosków i opinii we

wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów;
2) wyrażanie opinii w sprawie:
a) wniosku dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie
gimnazjum jednolitego stroju ;
b) wzoru jednolitego stroju;
c) programu wychowawczego gimnazjum;
d) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
e) oceny pracy nauczyciela - na wniosek dyrektora;
7. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
8. Działalność

samorządu uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Gimnazjum oraz regulaminami

wewnętrznymi.

§ 48
1. Wszystkie organy

gimnazjum współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich
kompetencji.
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2. Każdy organ gimnazjum planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi
szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi gimnazjum.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji
konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając
kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy gimnazjum mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz
uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał
umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi poprzez swoją
reprezentację, tj. radę rodziców i samorząd

uczniowski w formie pisemnej, a radzie

pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci
według zasad określonych w statucie gimnazjum.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem zasad określonych w
§ 47 niniejszego statutu.
10. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów gimnazjum organizuje dyrektor.
§ 49
1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do
dyrektora;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze
stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w
ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami gimnazjum, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest
zespół mediacyjny. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu organów gimnazjum, z tym,
że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w
przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie
ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
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§ 50
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjum tworzy się następujące stanowiska
kierownicze:
1) wicedyrektor
2) główny księgowy.
2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor opracowuje szczegółowy przydział
czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją gimnazjum.
ROZDZIAŁ 6

Organizacja gimnazjum
§ 51

1. Gimnazjum

realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form

pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje gimnazjum.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest
podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w gimnazjum.
3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w
tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonej innowacji
pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy,
opisanych w niniejszym statucie;
3) w strukturach międzyoddziałowych dla zajęć

z języków obcych, religii, etyki, wychowania

fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych;
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych:
zajęcia z języka obcego, wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla
bezpieczeństwa;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza gimnazjum;
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,
inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym
z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się
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prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.), zajęć artystycznych;
10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe,
wycieczki turystyczne, zawodoznawcze i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe.
4. Dyrektor na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o
inne formy zajęć, nie wymienione w ust.3.
5. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia
wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów,
zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i
gimnazjum oraz propozycji nauczycieli.

§ 52
1. Uczniowie klas pierwszych mają możliwość wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
1) poziomie III.0 – dla początkujących;
2) poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.
2. Uczniowie klas pierwszych przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć
artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora, w uzgodnieniu
z radą pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych gimnazjum.
3. Uczniowie klas pierwszych mogą w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonać wyboru form
realizacji dwóch

godzin wychowania fizycznego z oferty tych zajęć zaproponowanych przez

Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i
radę rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca
zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub gimnazjum.
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub
pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.
5. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie
zajęć określonych w ust. 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie
nie dłuższym niż 4 tygodnie.
6. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących
24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej.
7. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu
zaawansowania

znajomości

języka,

zajęcia

prowadzone

międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.
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są

w

grupach

oddziałowych,

8. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej
niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.
9. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu
udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
11. Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich klasach Gimnazjum są prowadzone oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców.

§ 53
1. Dyrektor opracowuje szkolny plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach
prawa.
2. Na życzenie rodziców

gimnazjum organizuje naukę religii i

etyki zgodnie z odrębnymi

przepisami.
3. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
wychowania do życia w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin
w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
4. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.3, jeżeli jego rodzice zgłoszą
dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie podlegają
ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej oraz na ukończenie
gimnazjum przez ucznia.

§ 54
1. Gimnazjum zapewnia uczniom dostęp do internetu. Zabezpiecza dostęp uczniom do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania
zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, w tym dwie przerwy po 15 minut, które przeznaczone są
na spożycie drugiego śniadania lub obiadu.
§ 55
1. Ustala się następujące formy współpracy gimnazjum z rodzicami:
1. współpraca dyrektora szkoły z rodzicami obejmuje:
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a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Gimnazjum, m.in.
organizacją

gimnazjum,

zadaniami

i

zamierzeniami

dydaktycznymi,

wychowawczymi

i

opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do
klas pierwszych,
b) udział dyrektora w zebraniach rady rodziców — informowanie o bieżących problemach imnazjum ,
zasięganie opinii rodziców o pracy gimnazjum,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.
2. Współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy gimnazjum, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia gimnazjum,
c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących
pracy gimnazjum bezpośrednio przez dyrektora gimnazjum:
a) za pośrednictwem klasowych rad rodziców,
b) za pośrednictwem rady rodziców.
4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu
nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych
informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
b) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych;
5. Spotkania z rodzicami według harmonogramu opracowanego przez dyrektora:
a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
b) ustalenie form pomocy;
c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i gimnazjum;
d) wspólne

rozwiązywanie

występujących

problemów,

uwzględnianie

propozycji

rodziców,

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i gimnazjum;
f)

zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku

g) szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
h) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach
sportowych,
i)

zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana
nieobecności przez uczniów;

6. Indywidualne kontakty:
a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w
nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;
b) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych;
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c) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do poradni
psychologiczno- pedagogicznej,
d) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o
przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków
określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
§ 56
1. Gimnazjum umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Uczeń ubiegający się o indywidualny tok lub program nauki powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/okresu
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym
zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki

w zakresie jednego, kilku lub

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może realizować w ciągu jednego roku szkolnego
program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w
czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program mogą wystąpić:
1) uczeń - za zgodą rodziców
2) rodzice ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za
zgodą rodziców ucznia.
8. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do
wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki
lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog
zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej i
poradni psychologiczno – pedagogicznej.
12. Odmowa zezwolenia wymaga od dyrektora wydania decyzji administracyjnej.
13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
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15. Uczniowi, któremu dyrektor szkoły zezwolił na indywidualny tok lub program nauki, wyznacza się
nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę
godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
16. Uczeń realizujący indywidualny tok lub program

może uczęszczać na wybrane zajęcia

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane
zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz
na jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich
uczniów w danym okresie

lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w

konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godzin co dwa
tygodnie.
19. Rezygnacja z indywidualnego toku lub programu nauki oznacza powrót do normalnego trybu
pracy i oceniania.
20. Uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
21. Kontynuowanie indywidualnego toku lub programu nauki jest możliwe w przypadku zdania przez
ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego.
22. Decyzję w sprawie realizacji przez ucznia indywidualnego toku lub programu należy każdorazowo
odnotować w arkuszu ocen ucznia.
23. Wyniki klasyfikacji ucznia wpisuje się na bieżąco do arkusza ocen ucznia.
24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy
odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły
lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia
ucznia”.
§ 57
1. Gimnazjum prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W gimnazjum wprowadza się dodatkową dokumentację:
1) dziennik wychowawcy klasy;
2) suplement do dziennika wychowawcy informacja o udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
3. Dziennik wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada
wychowawca klasy. W dzienniku wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele
prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.
4. Dziennik wychowawcy klasy zawiera:
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1) listę uczniów w oddziale;
2) plan pracy wychowawczej na I i II okres;
3) sprawozdania wychowawcy z realizacji Programu Wychowawczego Gimnazjum oraz Programu
Profilaktyki Gimnazjum w poszczególnych okresach szkolnych;
4) życzenie rodziców (pisemną deklarację ) o organizację nauki religii, etyki;
5) sprzeciw na brak uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia – w przypadku, gdy Gimnazjum gromadzi i
przetwarza dane wrażliwe;
7) zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez Gimnazjum;
8) tematykę zebrań z rodzicami;
9) listę obecności rodziców na zebraniach;
10) kontakty indywidualne z rodzicami;
11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;
12) karty samooceny zachowania ucznia;
13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy.
5. Dziennik wychowawcy klasy jest własnością Gimnazjum. Przechowywany

jest w pokoju

nauczycielskim.
§ 58
1. Do realizacji zadań statutowych gimnazjum, szkoła posiada:
1) 11 sal lekcyjnych;
2) bibliotekę;
3) 1 pracownię komputerową;
4) salę gimnastyczną.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny

opisane są w Rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady

Oceniania.
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny zespołu szkół opracowany przez dyrektora

na podstawie ramowych planów

nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ
prowadzący szkołę.
5. W arkuszu organizacji

gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników

gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do
wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i
wicedyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.
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6. W arkuszu organizacji gimnazjum podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę
nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić
w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się
najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 59
1. Dyrektor gimnazjum może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o
strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji
wyjazdu o takiej strukturze.
3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej
dyrektor lub wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.
4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub
międzyklasowych w warunkach organizacyjnych gimnazjum;
2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;
3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
4) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub
międzyklasowych;
5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych.
5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest
kierownik wycieczki.
6. Organizację zajęć wyjazdowych regulują przepisy Regulaminu

organizowania wycieczek w

gimnazjum.
§ 60
1. W gimnazjum działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
2. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad
zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Zadaniem biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest :
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
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4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do
korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych;
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory;
c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i
potrzeb;
e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią
indywidualny instruktaż;
f)

współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz
kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych
gimnazjum;

także

w

rozwijaniu

kultury czytelniczej

uczniów

i

przygotowaniu

ich

do

samokształcenia;
g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki imMedioteki;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) przedkładanie dyrektorowi projektu budżetu biblioteki;
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami gimnazjum, przeprowadzanie ich selekcji;
d) prowadzenie ewidencji zbiorów;
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów;
f)

organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego
pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć
bibliotecznych i imprez czytelniczych;
i)

składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa
w szkole;

j)

korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
§ 61
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1. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się
zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą
rynkową oraz możliwościami finansowymi gimnazjum.
2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania
zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług
bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki.
3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor gimnazjum, który:
1) zapewnia

pomieszczenia

i

ich

wyposażenie

warunkujące

prawidłową

pracę

biblioteki,

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi

oraz

zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
4) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej
i medialnej;
5) inspiruje i kontroluje współpracę nauczycieli z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji
czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
6) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie
bibliotekarza;
7) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
§ 62
1. W gimnazjum działają następujące zespoły nauczycielskie: wychowawczy, przedmiotowe,
problemowo – zadaniowe; nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty
przekazane dyrektorowi gimnazjum.

§ 63
1. W skład zespołu wychowawczego

wchodzą wychowawcy wszystkich oddziałów. Członkowie

zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Koordynatorem działań jest pedagog
szkolny.
2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust.1, należy w szczególności:
1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z
oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać
założenia Programu wychowawczego gimnazjum;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów.
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3. Zebrania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w okresie oraz w miarę bieżących potrzeb także z inicjatywy pedagoga lub dyrektora gimnazjum.
§ 64
1. W Gimnazjum działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) Przedmiotów humanistycznych,
2) zespół matematyczny,
3) zespół przyrodniczy,
4) zespół artystyczny,
5) języków obcych,
6) zespół wychowania fizycznego,
7) zespól ewaluacyjny.
2. Zespół

przedmiotowy

tworzą

nauczyciele

danych

przedmiotów,

którzy

wybierają

przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3. Każdy z nauczycieli należy przynajmniej do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak:
wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz
opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminu gimnazjalnego;
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się co najmniej dwa razy w okresie. Pierwsze zebranie zespołu
odbywa się w sierpniu. Tematyka ostatniego zebrania w danym roku szkolnym powinno
uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym. W zebraniu uczestniczy dyrektor lub
wicedyrektor gimnazjum.

§ 65

1. W razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby dyrektor gimnazjum

może powołać zespoły

problemowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez dyrektora
gimnazjum.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.
ROZDZIAŁ 7
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Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum
§ 66
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i
wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego
przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego
ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do
aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego
podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie
z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie
dyrektorowi szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i
dodatkowych zajęciach;
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym
poradni specjalistycznej;
8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,
ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną
według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez
pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w
konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i
potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
11) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
12) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
13) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny
udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich,

38

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych
przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, okręgową komisję egzaminacyjną lub inne instytucje w
porozumieniu z dyrektorem zgodnie z planem wspomagania nauczycieli;
14) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez
gimnazjum, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole
zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
15) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną,
natychmiastowe informowanie dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i
kończenie zajęć oraz innych obowiązków pracowniczych;
16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych
wpisów do dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innych dokumentów, w tym Dziennika
Wychowawcy Klasy, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbycie zajęć;
17) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej
ucznia;
18) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
19) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
20) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu
nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do
zaopiniowania przez radę pedagogiczną;
21) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.
§ 67
1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) 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:
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem
zawodowym.
2. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w
dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2;
3. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2 pkt 1
lit. a i b w okresach miesięcznym w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
§ 68

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie
do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych,
ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny,
opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (klasy pierwsze) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i
współdziałania z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem;
6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem
prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w
celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w
nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności
na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie
pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej
uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i
niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym,
nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio
uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym
uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków
zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili
znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania,
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wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i
przyjaźni,

kształtowanie

umiejętności

wspólnego

gospodarowania

na

terenie

klasy,

odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie
samorządności i inicjatyw uczniowskich;
13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego,
pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i
kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem
uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i
organizacjach;
14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;
15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich
osobowości: stwarzanie uczniom

warunków do

wykazania się nie tylko zdolnościami

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i
charakteru;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
18) współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, pielęgniarką środowiskową, rodzicami,
opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

§ 69
1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków na podstawie systemu punktowego
obowiązującego w gimnazjum, po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje
w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową
radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.
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