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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

 

1. Gimnazjum nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Staro-

gardzie Gdańskim. 

2. Siedzibą gimnazjum są obiekty przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich nr 4 w 

Starogardzie Gdańskim. 

3. Ustalona nazwa używana jest przez gimnazjum w pełnym brzmieniu. 

4. Gimnazjum realizuje zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze w toku trzy-

letniego nauczania na bazie ukończonej sześcioletniej szkoły podstawowej. 

5. Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem osiągnięć uczniów, będącym jednocze-

śnie jednym z elementów warunkujących przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 

6. Terminy rozpoczynania i kończenia  zajęć w trakcie roku szkolnego, przerw świątecz-

nych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

 

§ 2 

 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miejska Starogard Gdański. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania gimnazjum 
 

§ 3 

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia gimnazjum, 

2) stwarza absolwentom możliwość dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określo-

nych w odrębnych przepisach, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimna-

zjum. 

5) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

6) przeciwdziała zagrożeniom, jakie niesie młodzieży współczesny świat, 

7) kształtuje świadome postawy wobec zagrożeń cywilizacyjnych, 

8) przygotowuje uczniów do zachowań asertywnych w różnych sytuacjach życiowych, 

9) uczy młodzież: 

a) jak uniknąć narkotyków, picia alkoholu oraz palenia papierosów, 

b) jak radzić sobie z własną agresją oraz agresją innych kierowanych w ich stronę, 

c) jak odpowiedzialnie się zachować. 

10) umożliwia kulturalne spędzanie czasu wolnego, 



11) umacnia wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów. 

 

§ 4 

 

Kształcenie i wychowanie ma na celu: 

1) wpajanie miłości do ojczyzny, poszanowanie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

godła i symboli narodowych, poznanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie 

szacunku do jego kultury, 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie , szkole i środowisku oraz naby-

wania umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpo-

wiedzialnego członka rodziny i społeczeństwa, 

3) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w kulturze, upowszechnianie 

dorobku kultury narodowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie do-

znań i potrzeb estetycznych, dbałości o czystość i piękno języka ojczystego oraz roz-

wijanie własnych uzdolnień artystycznych, 

4) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i za-

dań człowieka w kształtowaniu środowiska naturalnego, 

5) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształcenie nawyków uprawiania sportu, tu-

rystyki i innych form aktywnego wypoczynku. 

 

Rozdział 3 

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w gimnazjum 
 

§ 5 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, jak również wielkość i strukturę za-

trudnienia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum. 

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja da-

nego roku. 

3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników gimnazjum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący gimnazjum. 

 

§ 6 

 

Gimnazjum zabezpiecza warunki umożliwiające uczniom niepełnosprawnym zdoby-

wanie wiedzy na równi z innymi uczniami. 

 

§ 7 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w od-

dziale powinna w zasadzie wynosić 26. 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach języków ob-

cych oraz informatyki. 



3. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach li-

czących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach języków obcych i informatyki w od-

działach liczących powyżej 24 uczniów. 

4. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału na grupy 

po uzgodnieniu i zapewnieniu środków przez organ prowadzący gimnazjum. 

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

uczniów. 

6. Udział ucznia/ dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczest-

niczyć w dwóch rodzajach zajęć.  

7. W przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestnicze-

nia  dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział 

w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny 

nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

8. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych zajęciach w ust. 6 szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

9. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych 

opiekunów.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  wyraża się  w formie 

jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. wraz z podpisem rodzica/ opiekuna 

prawnego lub pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmie-

niać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich 

ucznia jest obowiązkowy.  

10. Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej 

uczniów.  

11. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziało-

wych, 

12. W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej 

niż 7 uczniów / dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzą-

cego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wy-

znaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w 

jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych. 

13. W sytuacjach, jak w ust. 7, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen 

i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki pro-

wadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

14. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świa-

dectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 

15. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w 

arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

16. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

 

§ 8 

Uchylony 

 

§ 9 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zezwolić na prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 



§ 10 

 

1. Do realizacji swych zadań statutowych gimnazjum zapewnia uczniom korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki z odpowiednim wyposażeniem (gabinety przedmioto-

we), 

2) świetlicy, 

3) biblioteki, 

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

2. Od 1 wrześnie 2015 roku w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Szczegóły 

prowadzenia dziennika określa Regulamin Funkcjonowania dziennika. 

 

§ 11 

 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w 

grupie powinna przekraczać 25. 

2. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłków w stołówce szkolnej: 

1) Odpłatność za korzystanie ze stołówki ustala dyrektor w porozumieniu z osobą 

odpowiedzialną za prowadzenie stołówki w oparciu o opracowany kosztorys i 

obowiązujące w tej sprawie przepisy. 

2) Zasady korzystania z posiłków w stołówce przez pracowników określają od-

rębne przepisy. 

3. Świetlica posiada odrębne pomieszczenie, wyposażone w sprzęt oraz materiały; za-

pewnia uczniom zorganizowana opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz stwarza 

możliwość rekreacji. 

4. Zajęcia w świetlicy odbywają się w oparciu o plan pracy świetlicy. Plan pracy świetli-

cy jest integralną częścią planu pracy gimnazjum. 

 

§ 12 

 

1. Uczniowie oraz pracownicy gimnazjum mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni 

gimnazjum, które są pracowniami służącymi do realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, doskonalenia warsztatu 

pracy nauczycieli oraz popularyzacji wiedzy ogólnej i regionalnej. 

2. W bibliotece gimnazjum gromadzi się książki i czasopisma, które są niezbędne do sa-

mokształcenia . Czytelnia jest miejscem, gdzie można uzyskać poradę w poszukiwa-

niu potrzebnych materiałów. 

3. W bibliotece prowadzone są różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące 

czytelnictwo. 

4. Biblioteka realizuje program przysposobienia czytelniczego w porozumieniu z wy-

chowawcami i nauczycielami przedmiotów. 

5. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu doko-

nano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego i znajdują się w za-

sobach biblioteki szkolnej. 

6. Ilekroć mowa o:  

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolne-

go, a zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupeł-

niający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać pa-

pierową lub elektroniczną; 



3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

7. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypoży-

czane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

8. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w 

zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283)  

9. Biblioteka nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową; 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną ; 

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.  

10. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania da-

nych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Starogardzie Gdańskim . 

11. Biblioteka wypożycza podręczniki wychowawcy klasy, który rozdaje je uczniom we-

dług otrzymanej od bibliotekarza imiennej listy uczniów i numerów inwentarzowych 

podręczników.  

12. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy. Podstawą wydania 

z biblioteki szkolnej materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu jest protokół 

wydania. 

13. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręcz-

niki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów 

ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu 

ucznia. 

14. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych pod-

ręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych; 

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwa-

gę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić 

bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy; 

3) uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce; 

4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach eduka-

cyjnych; 

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 

6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek; 

7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym 

możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym 

uczniom. 

15. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone pod-

ręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wypo-

sażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i moż-

liwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich 

podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arku-



sza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został 

przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią 

własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.  

16. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.  

17. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, rodzice są zobowią-

zani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.  

18. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrz-

na instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).  

19. Dokumentacja związana z wypożyczaniem podręczników i materiałów ćwiczenio-

wych zakupionych z dotacji celowej MEN gromadzona jest w bibliotece szkolnej. 

20. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa regulamin. 

 

§ 13 

 

Zasady organizacji służb medycznych na terenie gimnazjum określają odrębne przepi-

sy. 

Rozdział 4 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 14 

 

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie stosow-

nych porozumień. 

 

 

§ 15 

 

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, admini-

stracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 16 

 

1. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedy-

rektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne): 

1) główny księgowy; 

2) specjalisty ds. kadr; 

3) intendent; 

4) sekretarz; 

5) kierownik gospodarczy. 

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 



1) woźny; 

2) konserwator; 

3) sprzątaczka; 

4) kucharz, 

5) pomoc kuchenna. 

4. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienio-

ne w ust. 2 i ust. 3, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

5. Stanowiska, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 oraz ust. 4 ustala się na dany rok szkolny  

w arkuszu organizacyjnym. 

6. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności: 

1) obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły; 

2) prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów; 

3) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich dyrek-

tora i nauczycieli; 

4) przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, w tym 

regulaminów i zarządzeń dyrektora. 

7. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 3 należy w szczególności: 

1) dbanie o porządek na terenie szkoły, 

2) dbanie o obejście szkoły, 

3) otwieranie, zamykanie budynku szkoły, 

4) pełnienie dyżuru w szatni, przyjmowanie, wydawanie odzieży, 

5) przygotowywanie i wydawanie obiadów i innych posiłków. 

8. Obowiązki, poza wymienionymi w ust. 6, ust. 7 określa regulamin pracy obowiązujący w 

szkole. 

9. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, o 

których mowa w ust. 2 i ust. 3 określają również zakresy czynności przygotowywane 

zgodnie z regulaminem pracy. 

 

§ 17 

 

1. Nauczyciele są zobowiązani realizować cele i zadania gimnazjum: 

1) nauczyciele zobowiązani są realizować podstawowe funkcje gimnazjum: wy-

chowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą oraz dążyć do pełnego rozwoju osobo-

wości ucznia i własnej, 

2) nauczyciele powinni kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczy-

zny, poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej, a także w duchu humanizmu, 

tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pra-

cy, dbać o kształtowanie  w uczniach postaw moralnych i obywatelskich, 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych naro-

dów, ras i światopoglądów. 

2. Nauczyciele odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 

1) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących 

się w nich urządzeń technicznych może stwarzać  zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa uczniów, nauczyciele są zobowiązani nie dopuścić do zajęć lub przerwać 

je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym nie-

zwłocznie dyrektora gimnazjum, 

2) nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowniach chemicznych, fizycznych i 

technicznych, a także zajęcia kultury fizycznej powinni być przeszkoleni w za-

kresie udzielania pomocy, 



3) w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum nauczyciele nie mogą pozo-

stawiać uczniów bez opieki. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad procesu dydaktycznego. W rea-

lizacji procesu nauczania ma prawo do: 

1) swobody stosowania metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwła-

ściwsze spośród uznanych za współczesne nauki pedagogiczne, 

2) wyboru podręczników i innych pomocy naukowych, zatwierdzonych do użyt-

ku w gimnazjum. 

4. Nauczyciele winni wykazywać się dbałością o pomoce dydaktyczno-naukowe i sprzęt 

szkolny. 

5. Obowiązkiem nauczycieli jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich 

zdolności oraz zainteresowań poprzez: 

1) poznanie osobowości uczniów, warunków ich życia i stanu zdrowia, 

2) pobudzanie rozwoju zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, 

3) realizacje programu nauczania, 

4) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym, 

5) wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 

6) kształcenie umiejętności prowadzenia dobrze zorganizowanej pracy indywidu-

alnej i zbiorowej. 

6. Nauczycieli cechować winna bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz 

sprawiedliwość w traktowaniu swoich wychowanków. 

7. Nauczyciele udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeby uczniów, inicjując pomoc uczniom mającym trudności w nau-

ce poprzez: 

1) udział uczniów w zajęciach wyrównawczych, 

2) tworzenie samopomocy uczniowskiej, klasowej czy międzyklasowej, 

3) wybieranie właściwych środków pomocy w konsultacji z wychowawcą klasy i 

pedagogiem szkolnym. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do ustawicznego doskonalenia umiejętności dydaktycz-

nych i poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: 

1) ustawiczne korzystanie z dostępnej literatury, 

2) uczestniczenie w różnych formach kształcenia zawodowego, 

3) udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych, 

4) prac e w zespołach przedmiotowych w szkole i poza nią, 

5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

6) zdobywanie stopni specjalizacji zawodowej. 

9. Nauczyciel wybiera program, podręcznik i następnie przedstawia swoje propozycje 

Radzie Pedagogicznej. 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia w wyjątkowych wypadkach na prośbę ucznia w spra-

wach niezwłocznych może wyrazić zgodę na skorzystanie z telefonu komórkowego. 

 

§ 18 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego celem i za-

daniem jest: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego mody-

fikacja, 

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu bada-

nia wyników nauczania, 



3) dobór podręczników i innych środków dydaktycznych, 

4) analizuje bieżące postępy i osiągnięcia uczniów w tym oddziale, 

5) analizuje wyniki zewnętrznego sprawdzianu lub egzaminu, 

6) analizuje wyniki klasyfikowania i promowania w danym oddziale, 

7) współpraca z dyrekcją, psychologiem i pedagogiem szkolnym w zakresie po-

mocy opiekuńczo-wychowawczej oraz eliminowaniu przyczyn społecznego 

niedostosowania , 

8) ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji, 

9) rozszerzanie pomocy dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

10) rozpoznawanie rodzin patologicznych i udzielanie im pomocy, 

11) współpraca z instytucjami zajmującymi się opieką i prewencją. 

 

 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespoły przedmiotowe. 

3. Celem i zadaniem zespołów przedmiotowych jest : 

1) organizacja współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia realizacji programu 

nauczania, 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli początkujących, 

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

4) opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych, ekspe-

rymentalnych programów nauczania. 

4. Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych 

oraz 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów  edukacyjnych do nauczania ob-

cego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w 

klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych 

zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej. 

 

 

§ 19 

 

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby wy-

chowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadania nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 

4. Do zadań wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie  i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działania zespołu klasowego, 

3) podejmowanie działań w celu rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności gimnazjum. 



5. .W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, wychowawca podejmuje następu-

jące działania: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) interesuje się indywidualnymi postępami każdego ucznia , 

3) wspólnie z zespołami, o których mowa w § 18 , analizuje przyczyny niepowo-

dzeń uczniów, 

4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinę do dyspozycji wychowaw-

cy klasy. 

6. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie poprzez: 

4) uzgadnianie i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, 

5) otaczanie opieką uczniów uzdolnionych, prowadzenie indywidualizacji nau-

czania, zachęcanie ich do samodzielnej pracy, 

6) otaczanie opieką uczniów mających różne trudności i niepowodzenia szkolne. 

7. Każdy wychowawca ma obowiązek utrzymywać kontakt z rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

2) informowania rodziców (opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu 

uczniów poprzez prowadzenie z nimi indywidualnych rozmów, odwiedzanie 

uczniów w ich domach, zapraszanie rodziców do szkoły, spotykanie się na 

spotkaniach organizowanych przez szkołę, na pierwszym zebraniu podaje się 

rodzicom (opiekunom) terminy comiesięcznych konsultacji nauczycieli uczą-

cych w jego klasie, 

3) włączanie rodziców  w sprawy życia klasy i gimnazjum poprzez prace w , 

„Radzie Oddziałowej”, „Radzie Rodziców”,  

4) tworzenia korzystnego klimatu współpracy na rzecz rozwiązywania zaistnia-

łych problemów. 

8. Wychowawca współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi instytu-

cjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu i diagnozowaniu wszel-

kich potrzeb i trudności uczniów. 

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i meto-

dycznej osób odpowiadających na nadzór pedagogiczny. 

10. Nauczyciel wychowawca wykonuje określone czynności administracyjne dotyczące 

klasy, a w szczególności: 

5) prowadzi dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej i arkusze ocen, 

6) dziennik wychowawcy klasy, 

7) wypisuje świadectwa szkolne, 

8) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

9) na początku roku szkolnego, po uzyskaniu akceptacji rodziców, wychowawca 

przedstawia dyrektorowi gimnazjum rozkład i tematykę godzin wychowaw-

czych, 

10) przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie o przebiegu i wynikach pracy 

powierzonego mu zespołu klasowego. 

 

Rozdział 5 

Uczniowie gimnazjum  
 

§ 20 

 

 



Zgodnie z obowiązkiem szkolnym do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szko-

ły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

 

§ 21 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

1) absolwentów 6-letnich szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie gim-

nazjum (z urzędu), 

2) absolwentów 6-letnich szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem 

gimnazjum, o ile gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach za-

twierdzonych przez organ prowadzący gimnazjum w arkuszu organizacyjnym. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej określają Zasady rekrutacji 

młodzieży do PG3. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrek-

tora szkoły, która ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-

nych do szkoły oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  

 

§ 22 

 

Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystywaniu wszystkich możliwości gimnazjum, wyrażania opinii i wąt-

pliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i od-

powiedzi, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających ucz-

niowi bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej, przed uzależnieniami, demoralizacją, innymi przejawami pa-

tologii społecznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym do-

bra innych osób, przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi gimnazjum i 

innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwanie od nich pomocy, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uczestniczenia w zajęciach po-

zalekcyjnych i pozaszkolnych, 

6) reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z komentarzem oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, dokładnie określonych w WSO. 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księ-

gozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

12) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrze-

szanie się w organizacjach działających w gimnazjum, 



13) powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnej 

pracy klasowej, z tym, że: 

a) może odbyć się tylko jedna taka praca w ciągu dnia, a w ciągu tygo-

dnia nie więcej niż trzy, 

b) sprawdzenie i oddanie pracy klasowej powinno nastąpić w terminie 

14 dni, 

14) korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły podczas przerw w ra-

mach obowiązujących norm prawnych. 

15) Zwolnienia się z lekcji, wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

 

 

§ 23 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

gimnazjum, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycie-

li i innych pracowników gimnazjum, postępowania zgodnego z dobrem szkol-

nej społeczności, dbania o honor gimnazjum, współtworzenie jego autorytetu, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

4) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia  i własności innych osób, 

5) dbałości o wspólne dobro i mienie gimnazjum, jego estetyczny wygląd, ład i 

porządek w gimnazjum, zgłaszanie wszelkich uszkodzeń, 

6) punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i wychowawcze, 

7) uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych, zgodnie z planem lekcji, 

8) przygotowywać się do lekcji, 

9) kulturalnie, zachowywać się na lekcjach, przerwach, uroczystościach szkol-

nych i pozaszkolnych, 

10) sumiennie wypełniać wszystkie obowiązki szkolne, 

11) kulturalnie z należytym szacunkiem odnosić się do koleżanek i kolegów oraz 

wszystkich pracowników szkoły, 

12) zachowywać koleżeńską postawę wobec kolegów i koleżanek, 

13) uczyć się tolerancji dla poglądów drugiego człowieka i dla jego indywidualno-

ści, 

14) dbać o zdrowie  i bezpieczeństwo własne i kolegów. 

15) usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie 

później jednak niż w ciągu 2 tygodni, licząc od pierwszego dnia nieobecności; 

po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieuspra-

wiedliwione. 

 

§ 24 

 

Za rzetelną naukę, działalność publiczną w klasie , gimnazjum lub środowisku oraz inne 

znaczące osiągnięcia uczeń może być nagrodzony: 

1) pochwałą wychowawcy klasy w obecności uczniów klasy, 

2) pochwałą dyrektora gimnazjum w obecności społeczności szkolnej, 

3) pochwałą na łamach gazetki szkolnej w gablocie samorządu uczniowskiego, 

4) dyplomem honorowym, 

5) listem pochwalnym do rodziców przesłanym przez dyrektora gimnazjum, 



6) nagrodą rzeczową. 

 

§ 25 

 

Za nieprzestrzeganie postanowień w statucie gimnazjum uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy w obecności uczniów klasy, 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora gimnazjum, udzieloną publicznie w obecności 

uczniów, 

3) przeniesieniem do równoległej klasy w gimnazjum, 

4) przeniesieniem do innego gimnazjum w tej samej miejscowości. 

Z wnioskiem do kuratora oświaty w tej sprawie dyrektor gimnazjum występuje na pod-

stawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

§ 26 

 

1. Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu trzech dni od powiadomienia go o nałożonej ka-

rze do dyrektora gimnazjum. 

2. Dyrektor gimnazjum w ciągu 7 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i infor-

muje ucznia o uchyleniu lub otrzymaniu kary. 

3. Dyrektor gimnazjum informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

Rozdział 6 

Organy gimnazjum 
 

§ 27 

 

1. Organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor gimnazjum, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy gimnazjum mają możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji, określonych odrębnymi  przepisami  i niniejszym sta-

tutem. 

3. Organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących gimnazjum po-

przez bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach i de-

cyzjach. 

4. Organy gimnazjum rozwiązują spory miedzy sobą oraz sytuacje konfliktowe w gim-

nazjum, powołując zespoły mieszane badające przyczyny sporów i konfliktów oraz 

proponujące sposoby ich rozwiązania. 

5. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski działają w oparciu o od-

rębne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. 

 

§ 28 

 

1. Dyrektor gimnazjum w ramach swych kompetencji: 



1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą gim-

nazjum, reprezentuje go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 

gimnazjum, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami gimnazjum, 

4) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum, 

7) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o 

zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowot-

nych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia dane-

go roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia, 

8) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organi-

zacyjnych, 

9) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycz-

nego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną i radę rodziców, 

10) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, et-

nicznej i religijnej uczniom, 

11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych, 

12) organizuje pomoc pedagogiczno – psychologiczna w formach i na zasadach 

określonym w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomo-

cy psychologiczno – pedagogicznej, 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-

cenia specjalnego ucznia, 

14) organizuje dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym,  

15)  zezwala na indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej oraz wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków,  

16)  zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera z nauki drugiego języka obcego,  

17)  zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opi-

nii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wy-

danej przez lekarza na czas określony w tej opinii, 

18) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.  

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Zakres kompetencji i odpo-

wiedzialności z tego tytułu określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów z zachowaniem obowiązu-

jących przepisów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

§ 29 

 



1. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy osób pełniących inne funkcje kie-

rownicze w gimnazjum. 

2. Zakres zadań i kompetencji osób wymienionych w ust.1 określają zakresy zadań usta-

lone przez dyrektora gimnazjum. 

§ 30 

 

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum 

w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania i kształcenia. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć przedstawiciele stowa-

rzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w gimnazjum, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności: 

1) organizacje gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyj-

nych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego gimnazjum, 

3) wnioski dyrektora gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika 

lub materiału edukacyjnego. 

5. Do czasu powstania Rady Szkoły , Rada Pedagogiczna przejmuje jej zadania określo-

ne odrębnymi przepisami. 

6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego gimna-

zjum o odwołanie z funkcji dyrektora gimnazjum oraz do dyrektora o odwołanie nau-

czyciela z innej funkcji kierowniczej gimnazjum. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

8. Rada Pedagogiczna, po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców , podejmuje uchwałę, w 

której ustala zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 31 

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, zasa-

dy tworzenia Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum. 

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum. 

4. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców może groma-

dzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określające miedzy innymi 

zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady. 

6. Kompetencje Rady Rodziców: 



1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, reali-

zowanego przez nauczycieli,  

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działa-

nia o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców;  

2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materia-

łów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym ro-

ku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego 

wspólnego podręcznika z poza podręczników oferowanych przez właściwego 

ministra. 

 

§ 32 

 

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimna-

zjum. 

2. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum i radzie pedagogicznej wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczące podstawo-

wych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania , z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskie-

go, 

4) prawo wystawiania opinii w trakcie procedury oceniania nauczyciela. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. 

 

Rozdział 7 

Zasady współpracy z rodzicami 
 

§ 33 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2. Rodzicom zapewnia się prawo do: 

1) znajomości zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie  rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 

jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci, 



5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum. 

3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są 

stałe spotkania z rodzicami. Tematyka i terminy spotkań – nie rzadziej niż raz na 

kwartał – określone są w planie pracy gimnazjum na dany rok szkolny. 

4. W miarę potrzeb można organizować doraźne spotkania z rodzicami na ich wniosek, z 

inicjatywy wychowawcy lub dyrektora gimnazjum. 

5. Indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicami odbywać się mogą na bieżąco, we 

wszystkie dni nauki. Spotkania te nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na 

zajęcia dydaktyczne. 

 

Rozdział 8 

Inne postanowienia 
 

 

§ 34 

UCHYLONY 

 

§ 35 

 

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 36 

 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone są w 

Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, stanowiącym załącznik do Statutu. 

 

§ 37 

 

1. Gimnazjum przechowuje i prowadzi dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Gimnazjum jest samodzielną jednostką budżetową nieposiadającą osobowości praw-

nej. 

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 38 

Uchylony 

 

§ 39 

 

Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecz-

nych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

§ 40 

 

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne. Poprzez oddział integracyjny rozumie się od-

dział, w którym uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne-

go uczą się i wychowują razem ze zdrowymi rówieśnikami. 



2. Uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego a uczącym się 

w oddziałach integracyjnych nie ustala się obwodów szkolnych. 

3. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest pro-

wadzone w gimnazjum nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. 

4. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 1 do 5 

uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. W oddziałach integracyjnych zajęcia są prowadzone przez 2 nauczycieli – wiodącego 

i wspierającego, przy czym nauczyciel wspierający musi posiadać specjalne przygo-

towanie pedagogiczne. 

6. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są oceniani wg odręb-

nych zasad. 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej zatwierdzono zmiany w Statucie dnia 27 sierpnia 2015 r. 


