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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2012/13 

 

 

 

STATUT 

 

 

Publicznego Gimnazjum  im. Marka Kotańskiego  

 

 

w Góralicach. 

 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego. 

2. Siedzibą Gimnazjum jest budynek  w Góralicach nr 108 A 

3. Gimnazjum działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.  

4. Gimnazjum posiada:  

a. pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,  

b. stempel prostokątny z adresem i regonem Gimnazjum. 

5. Gimnazjum  posiada imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny. 

§ 2 

1. Gimnazjum jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, 

kształcącym w cyklu trzyletnim.  

2. Organem prowadzącym Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 

jest Gmina Trzcińsko-Zdrój w Trzcińsku  Zdroju. Nadzór pedagogiczny sprawuje 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. 

3. Gimnazjum może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez 

nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.  
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4. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne 

druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu. 

5. Świadectwo ukończenia Gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania 

nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.  

6. Gimnazjum prowadzi świetlicę dla uczniów dojeżdżających oraz stołówkę szkolną.  

7. Gimnazjum może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - 

klasy specjalne, integracyjne lub wyrównawcze po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.  

8. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor Gimnazjum może przydzielić dodatkowe 

godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami 

niepełnosprawnymi.  

9. W Gimnazjum może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia 

wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci  działalność opiekuńczo - 

wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu 

przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.  

10. Gimnazjum może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

11. Gimnazjum może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako 

pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.  

Cele i zadania Gimnazjum 

§ 3 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny 

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 

prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.  

2. Szkoła umożliwia 

a. Realizację obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających w jej obwodzie 

oraz kontroluje jego spełnianie. 
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b. Zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym 

kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 

c. Dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku 

kształcenia.  

d. Rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych).  

e. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych 

zainteresowań. 

f. Rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych 

- poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć 

sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych. 

g. Udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania 

braków u uczniów mających trudności w nauce. 

h. Poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, 

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,  

a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.  

i. Efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich.  

j. Kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób 

przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata.  

k. Naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.  

3. Szkoła realizuje  

a. Podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez 

MENiS,  

b. Szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora Gimnazjum. 

c. Wewnątrzszkolny  System Oceniania - uchwalony przez Radę Pedagogiczną 

będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Statutu. 

d. Szkolny Program Wychowawczy, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego 

statutu, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym. 

e. Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym, który stanowi złącznik nr 3 do niniejszego statutu. 
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Sposób wykonywania zadań Gimnazjum 

§ 4 

1.Zadania dydaktyczne 

a. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania lub 

opracowują własne programy nauczania i przedstawiają je dyrektorowi szkoły. 

b. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do 

użytku szkolnego dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

c. Nauczyciele mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych  

do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, 

zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla 

danego przedmiotu, zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania.  

d. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy 

pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.  

e. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów 

nauczania.  

f. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do 

uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych  

i pozaprzedmiotowych.  

g. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia 

wyrównawcze.  

h. Dyrektor Gimnazjum może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. 

Wniosek do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:  

1. uczeń, za zgodą rodziców,  

2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,  

3. wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego 

ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

i. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Gimnazjum 

naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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j. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie 

pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły przed 

rozpoczęciem roku szkolnego,  

k. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie 

może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek 

formie.  

2. Zadania wychowawcze 

a. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek 

realizować Program Wychowawczy Szkoły obowiązujący w Gimnazjum. 

b. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych 

każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas 

wszystkich zajęć pozalekcyjnych.  

c. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu 

dalej wychowawcą. 

d. Tryb dokonywania zmiany wychowawcy klasy: 

1) Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić na umotywowany wniosek 

skierowany do dyrektora szkoły przez:  

- rodziców uczniów danej klasy, 

- uczniów danej klasy, 

- samego wychowawcy. 

2) Wniosek rodziców uczniów dotyczący zmiany wychowawcy klasy 

powinien być podjęty na zebraniu ogólnym danej klasy większością 2/3 

głosów, przy obecności 75% całego stanu klasy. 

3) Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 21 dni po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, samorządu klasowego oraz rodziców 

uczniów danej klasy, a następnie przedstawia wnioskodawcy oraz 

wychowawcy swoją decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

4) Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę złożone na piśmie w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania decyzji dyrektora szkoły. 

e. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek we wrześniu w danym roku 

szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu 
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wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Programu 

Wychowawczego.  

f. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle 

współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają 

trudności w nauce. 

g. Zadania wychowawcze wynikają z Programu Wychowawczego Szkoły i 

zawarte są planie działań wychowawczych na dany rok szkolny.  

 

3. Zadania opiekuńcze  

a. Gimnazjum umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy 

pedagoga  oraz pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Chojnie, 

b. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne 

bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego 

terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek:  

1) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania 

dyrektora Gimnazjum o każdym wypadku, mającym miejsce podczas 

powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) Podczas zajęć poza terenem Gimnazjum pełną odpowiedzialność za 

zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący 

zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz  

z opiekunami, 

3) Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem 

swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw 

międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez 

dyrektora Gimnazjum harmonogramu,  

4) Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach 

sportowych przed i po każdej swojej lekcji. Dyżurującemu 

nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez 

innego nauczyciela,  
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5) Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego 

zastępstwo.  

c. W Gimnazjum organizowana jest świetlica dla uczniów dojeżdżających.  

d. Ze stołówki szkolnej  korzystają  uczniowie wg ustalonego planu. 

e. W Gimnazjum organizowany jest gabinet pielęgniarki. Obowiązkiem każdego 

ucznia i pracownika szkoły jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych 

do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy.  

W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem Gimnazjum 

pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach 

zdrowotnych dziecka. Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce szkolnej 

choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej 

pomocy.  

f. Każdy pracownik Gimnazjum oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek 

udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym  

z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach.  

g. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć 

organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości 

organizacyjnych Gimnazjum. 

h. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach 

materialnych dyrektor Gimnazjum wraz z Radą Rodziców - na wniosek 

zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc 

materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie 

dodatkowych środków na tę działalność.  

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

a. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna. 

b. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

c. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

d. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, 

pedagog, logopeda i specjaliści zatrudnieni w zespole. 

e. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 
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4) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

f. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie: 

1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

4) zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym), 

5) w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) porad i konsultacji. 

g. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów, 

nauczycielom w formie porad , konsultacji, warsztatów, szkoleń. 

h. Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dla ucznia 

ustala dyrektor. 

i. Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących 

z uczniem. 

j. Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom w szkole pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

k. Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba. 

l. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy, 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego. 

m. Dyrektor niezwłocznie na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla 

ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

n. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla 

ucznia plan działań wspierających zgodnie z odrębnymi przepisami. 

o. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla 

ucznia kartę indywidualnych potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami. 

p. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
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Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

q. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie 

spotkania informuje dyrektor szkoły. 

 

6. Zadania profilaktyczne 

a. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek 

realizować Szkolny Program Profilaktyki obowiązujący w Gimnazjum. 

b. Cele Szkolnego Programu Profilaktyki: 

1) ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju, 

2) zaspokajanie potrzeb psychicznych, 

3) uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w życiu, 

4) zapobieganie patologiom, tj. agresji, przemocy, uzależnieniom, 

5) promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu 

c. W celu usystematyzowania i ujednolicenia działań profilaktycznych szkoły, 

tworzy się na każdy rok szkolny plan pracy wynikający ze  Szkolnego 

Programu Profilaktyki. 

d. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek we wrześniu w danym roku 

szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu 

wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Programu 

Profilaktyki.  

 

Organy Gimnazjum, tryb rozwiązywania konfliktów 

§ 5 

1. Organami Gimnazjum są:  

a. Dyrektor Szkoły,  

b. Rada Pedagogiczna,  

c. Rada Rodziców,  

d. Samorząd Uczniowski.  

2. W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora. Funkcję tą powierza i odwołuje 

z niej dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Gimnazjum i 

Rady Pedagogicznej.  
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3. Dyrektor Gimnazjum podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje 

 z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

4. Zasady działania i organizacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego oraz ich kompetencje (prawa) określają ich wewnętrzne regulaminy.  

5. Zadania  dyrektora i wicedyrektora określają odrębne przepisy. 

6. Tryb wyboru członków Rady Szkoły (jeśli zapadnie decyzja o jej utworzeniu):  

a. Rada Szkoły liczy 9 członków.  

b. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice  

i uczniowie Szkoły. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej 

trzeciej składu osobowego Rady.  

c. Wszyscy członkowie Rady Szkoły zobowiązani są do reprezentowania na 

forum Rady opinii uzyskanych podczas plenarnych posiedzeń swoich 

organów.  

d. Ogólne zasady wyboru członków Rady Szkoły dotyczące wszystkich organów:  

1. kandydować do Rady Szkoły mogą wszyscy nauczyciele, rodzice  

i uczniowie Gimnazjum,  

2. rodzice uczniów z klas programowo najwyższych - nie posiadający 

dzieci w klasach młodszych - oraz uczniowie z tych klas będący 

członkami Rady Szkoły nie mogą łącznie stanowić więcej niż 1/3 

składu Rady,  

3. podczas plenarnych posiedzeń organów ich członkowie zgłaszają 

umotywowane kandydatury; wszyscy kandydaci ustnie lub pisemnie 

wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady,  

4. przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie według 

niniejszego trybu.  

e. Do Rady Szkoły zostają wybrani ci kandydaci, którzy:  

1. dotyczy nauczycieli: uzyskali większość głosów przy obecności nie 

mniej niż 2/3 regulaminowego składu Rady Pedagogicznej.  

2. dotyczy rodziców: uzyskali większość głosów przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców,  

3. dotyczy uczniów: uzyskali większość głosów podczas ogólnoszkolnego 

głosowania przeprowadzonego wśród co najmniej 2/3 ogólnej liczby 

uczniów klas I-III.  

7. Zasady współdziałania organów Szkoły  
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a. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji  

i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie 

decyzji w granicach swoich kompetencji.  

b. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez 

swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  

c. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej 

podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 

8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:  

a. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.  

1. Konflikt rozwiązują:  

 wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy 

nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,  

 Dyrektor Gimnazjum - jeżeli decyzja wychowawcy nie 

zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy 

wychowawcy klasy.  

2. Od orzeczenia Dyrektora Gimnazjum może być wniesione odwołanie 

do organu prowadzącego szkołę.  

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione 

po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.  

b. konflikty pomiędzy nauczycielami:  

1. Postępowanie prowadzi Dyrektor Gimnazjum.  

2. W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego szkołę.  

3. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami rozpatruje 

na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Gimnazjum.  

c. konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Gimnazjum:  

1. Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Gimnazjum.  

2. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni 

odwołania do organu prowadzącego Gimnazjum.  
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Organizacja Gimnazjum 

§ 6 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego.  

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

określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora Gimnazjum zgodnie  

z odrębnymi przepisami, zatwierdzony przez organ prowadzący.  

3. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.  

4. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

dyrektora Gimnazjum zgodnie z arkuszem organizacyjnym.  

5. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym.  

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

7. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.  

8. Do Gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły 

podstawowej zamieszkałych w jego obwodzie. Kandydaci do Gimnazjum mają 

obowiązek dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty w terminie określonym przez 

dyrektora Gimnazjum.  

9. Fakt zamieszkania w obwodzie Gimnazjum stwierdza dyrektor Gimnazjum na 

podstawie dowodu osobistego rodziców ucznia (prawnych opiekunów).  

Przyjmowanie uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum 

10. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy Gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Gimnazjum przyjmuje do szkoły ucznia 

zamieszkałego poza obwodem szkoły.  

11. Do powyższego wniosku rodzice dołączają  świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty.  

12. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do dyrektora 

Gimnazjum o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.  

13. O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje dyrektor Gimnazjum 

biorąc pod uwagę:  
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a. możliwości kadrowe szkoły,  

b. możliwości organizacyjne nauki w szkole. 

14. Dyrektor Gimnazjum obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków 

obcych i informatyki w oddziałach liczących  powyżej 24 uczniów oraz podczas 

ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej30 uczniów. W oddziałach 

liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na 

grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego. 

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów.  

15. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie 

odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany 

jest przez dyrektora Gimnazjum w porozumieniu z autorem lub nauczycielem 

prowadzącym innowację po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.  

Bezpieczeństwo uczniów 

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym -  

o wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku Gimnazjum decyduje woźna mająca 

prawo zatrzymywania wszystkich osób.  

17. Woźnej  nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób, co do których 

nie ma pewności ich poprawnego zachowania. O zatrzymaniu woźna  ma obowiązek 

natychmiast powiadomić dyrektora Gimnazjum (wicedyrektora).  

18. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, 

korzystania z szatni i w czasie przerw międzylekcyjnych.  

19. Uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym przyprowadza do szkoły 

opiekun dowozów.  

20. Po zakończonych lekcjach uczniowie czekają na terenie szkoły, aż opiekun dowozu 

zaprowadzi ich do autobusu. 

21. Za organizację szatni szkolnej odpowiada woźna. Uczniom nie wolno bez pozwolenia 

woźnej wchodzić do szatni. 

22. O udostępnieniu uczniom terenu szkolnego podczas przerw międzylekcyjnych 

decyduje dyrektor Gimnazjum. Uczniom nie wolno oddalać się poza część 

gimnazjalną pod rygorem ukarania w myśl zapisów § 7 ust. 12 niniejszego Statutu.  

W przypadkach nagminnego uciekania uczniów ze terenu szkolnego dyrektor szkoły, 
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w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, zabrania jego 

udostępniania do czasu uzgodnienia z Zarządem Samorządu Uczniowskiego zasad 

gwarantujących porządek i bezpieczeństwo uczniów. Uzgodnienia w tym zakresie 

protokołowane są w księdze protokołów Samorządu Uczniowskiego.  

23. Uczniowie kończący naukę w Gimnazjum oraz zmieniający szkołę obowiązani są 

rozliczyć się ze zobowiązań wobec Gimnazjum najpóźniej na 2 tygodnie przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wypełniając kartę obiegową. 

Wzór karty obiegowej ustala w porozumieniu w Radą Rodziców dyrektor Gimnazjum. 

Brak powyższego rozliczenia może być uwzględniony przez wychowawcę podczas 

ustalania oceny zachowania.  

24. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora Gimnazjum. 

Wycieczki szkolne (imprezy) oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami 

zawartymi w odrębnych przepisach bhp  

25. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, zlokalizowaną w budynku Gimnazjum. 

Służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - 

wychowawczych , doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.  

26. Z biblioteki mogą korzystać:  

a. uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkół, o których mowa w ust. 32 - 

bezpłatnie;  

b. rodzice i inne osoby - po okazaniu dowodu tożsamości.  

27. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami zawarte są w jej regulaminie. 

28. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:  

a) Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:  

1. udostępnianie zbiorów (w tym korzystanie z czytelni),  

2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z  różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną,  

3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i  pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się (np. 

informowanie o stanie czytelnictwa, wizualną propagandę książek, 

rozmowy z czytelnikami),  
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4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną (np. udzielanie informacji, inspirowanie pracy 

aktywu bibliotecznego, itp.);  

b) Prace organizacyjne:  

1.gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,  

2.selekcję i konserwację zbiorów,  

3.organizację warsztatu pracy,  

4.organizację udostępniania zbiorów,  

5.planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną;  

c) Współpracę z rodzicami  

d) Współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi 

e) Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych 

organizowanych przez Szkołę  

f) inne prace zlecone przez dyrektora Gimnazjum.  

29. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania 

jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.  

30. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.  

a) Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły,  

b) Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do terminów dowożenia 

uczniów,  

c) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczba 

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25,  

d) Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się 

do jej regulaminu.  

31. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem 

zatrudnienia nauczyciela na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji 

pedagogicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

32. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor 

Gimnazjum w przydziałach czynności.  

33. Obowiązkiem nauczyciela jest:  

a) Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej 

wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie 

pracy Gimnazjum. 
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b) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych 

obowiązkowych i innych.  

c) Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie 

doskonalenia zawodowego.  

d) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych  

w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb. 

e) Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz 

udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów. 

f) Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz 

udzielanie im wszechstronnej pomocy.  

g) Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych. 

h) Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.  

i) Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych  

i rocznych oraz o przewidywanych stopniach niedostatecznych wg WSO. 

34. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

a) Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów. 

b) Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Gimnazjum i na zajęciach 

organizowanych przez Gimnazjum oraz za skutki wypadków wynikających  

z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.  

35. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie 

uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym 

podejściem do spraw każdego ucznia.  

36. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od 

wychowawców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora Gimnazjum 

lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz 

osiąganych wynikach nauczania.  

37. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw 

osobistych.  

38. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy zawarte są w Programie Wychowawczym. 

39. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków 

którego należy w szczególności:  

a. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 
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b. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb.  

c. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

d. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających 

z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i nauczycieli.  

e. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających 

z programu wychowawczego szkoły. 

f. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia i zawodu.  

g. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

h. Informowanie dyrektora szkoły o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez 

uczniów. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów.  

i. Współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.  

40. W przypadku braku w Gimnazjum stanowiska psychologa jego zadania realizuje 

pedagog szkolny.  

41. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor Gimnazjum 

informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych 

zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie 

potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Gimnazjum zobowiązani są do 

systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Gimnazjum oraz do 

terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń. 

42. Uczeń zobowiązany jest realizować projekt edukacyjny zgodnie z „Procedurą 

realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego 

w Góralicach”. 

 

Obowiązek szkolny, uczniowie Gimnazjum 

§ 7 

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

ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia, zostaje skreślony  
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z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do 

dyrektora Gimnazjum o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie 

wyrazić zgody, jeżeli:  

a. Uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu. 

b. Liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do 

nieklasyfikowania go.   

c. Grozi mu nieodpowiednia ocena zachowania.  

2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor 

Gimnazjum, prowadząc księgę ewidencji dzieci.  

3. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do 

uczniów swojego obwodu udziela dyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców dziecka. 

Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia 

gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.  

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - 

wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:  

a. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Gimnazjum.  

b. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.  

c. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do 

zajęć szkolnych.  

d. Dostarczania usprawiedliwienia nieobecności dziecka najpóźniej w przeciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły. 

6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

7. Uczeń ma prawo do:  

a. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania. 

b. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej. 

c. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej.  
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d. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym.  

e. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.  

f. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.  

g. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości Gimnazjum; wyrażania opinii  

i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień 

i odpowiedzi.  

h. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi Gimnazjum i innym 

nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, 

wyjaśnień.  

i. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych  

i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw 

pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu.  

j. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Gimnazjum; nie może to jednak 

uwłaczać niczyjej godności osobistej. 

k. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem Gimnazjum.  

l. Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

Reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach  

i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.  

m. Do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych - tylko w obecności 

nauczyciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole.  

8. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie 

z § 5 ust. 8 niniejszego Statutu.  

9. Uczeń ma obowiązek  

a. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego 

załącznikach.  

b. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły. 

c. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych.  
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d. Wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli  

i pracowników obsługi.  

e. Dostosowania się do organizacji nauki w Gimnazjum: uczniom zabrania się 

biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego 

oddalania się z budynku Gimnazjum, samowolnego korzystania z sali 

sportowej.  

f. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom 

zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji 

narkotyków i innych środków odurzających zarówno w Gimnazjum jak  

i poza nim; za powyższe przekroczenia stosuje się w Gimnazjum surowe kary 

zgodnie regulaminem WSO. 

g. Troszczenia się o mienie Gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starania się  

o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gimnazjum; uczeń ma obowiązek 

przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie miękkiego, tekstylnego o białej 

podeszwie). Uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów 

wartościowych i pieniędzy.  

h. Opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw - uczniowie korzystają  

z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez 

wcześniej zaplanowanych i zgłoszonych w sekretariacie.  

i. Podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się  

w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.  

10. Uczeń może być nagradzany za:  

a. Rzetelną naukę i wzorowe zachowanie.  

b. Wybitne osiągnięcia.  

c. Pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska,. 

d. Dzielność i odwagę.  

11. W Gimnazjum przewiduje się nagrody dla uczniów zgodnie z zapisem w WSO. 

12. Uczeń może być ukarany zgodnie z zapisem w WSO. 

13. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.  

14. Wykonanie kary wymienionej w ust. 12 może zostać zawieszone na czas próby (nie 

dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu 

Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.  
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15. W Gimnazjum nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność 

osobistą uczniów.  

16. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten 

spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.  

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy.  

3. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu. Wniosek  

o dokonanie zmiany inne organy Szkoły kierują na piśmie do Rady Pedagogicznej. 

Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie 

po podjęciu stosownej uchwały. Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu 

ich przez wszystkie organy szkoły.  

4. Wyboru członków do komisji powoływanych przez organ prowadzący lub 

sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą dokonuje się w trybie wyboru członków 

do Rady Szkoły.  

5. Udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi  

z działalnością szkolną.  

6. Wymienione w Statucie załączniki są integralną częścią Statutu.  


