
 

 

STATUT 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II 

W GRĘBKOWIE 

 

 

przyjęty uchwałą Nr 11/09/2015 

Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.); 

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

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. nr 61, z 2001 r. poz. 624 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) 

- inne akty prawne opracowane na podstawie ustawy o systemie oświaty. 



 

 

§ 1 

 

1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie zwane dalej „gimnazjum” jest jednostką 

budżetową Gminy Grębków założoną Uchwałą nr VI/24/99 Rady Gminy w Grębkowie 

z dnia 2 marca 1999 r.  

2. Nazwa szkoły - „Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie”.  

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw-

ła II w Grębkowie; 

4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Grębków. 

5. Organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

6. Siedzibą Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie jest budynek położony przy 

ul. Szkolnej 1. 

7. Gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II nadane przez Radę Gminy w Grębkowie uchwałą 

Nr XVIII/98/2005 stanowiącą załącznik do uchwały Nr VI/24/99. 

8. Gimnazjum używa pieczęci o treści:  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie. 

9. Gimnazjum używa stempli o treści: 

1) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie ul. Szkolna 1,  07-110 Grębków 

tel.25 793 03 74; 

2) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Grębkowie   ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków NIP 824-16-00-266 REGON 711639915; 

10. Gimnazjum jest szkołą publiczną, która zapewnia bezpłatne kształcenie i opiekę młodzieży 

po ukończeniu szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. W od-

dziale integracyjnym gimnazjum kształcenie uczniów niepełnosprawnych jest prowadzone 

nie dłużej niż do ukończenia przez nich 21 lat. 

 

§ 2 

 

1. Gimnazjum realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty  oraz przepisach wydanych 

na jej podstawie. 

1) W szczególności zapewnia uczniom wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, emocjo-

nalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w wa-

runkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyzna-

niowej. W realizacji tego zadania gimnazjum respektuje zasady nauk pedagogicznych, 

przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Czło-

wieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka oraz reali-



 

 

zuje Program Wychowawczy (załącznik nr 03 do Statutu) i Szkolny Program Profilaktyki 

(załącznik nr 04 do Statutu). 

2) Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie na-

uczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

3) Do zadań gimnazjum w zakresie nauczania należy: 

a) nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumie-

niem; 

b) zapoznanie z wymaganymi pojęciami i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

c) nauka rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania, przekazywanych treści; 

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczyno-

wo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.); 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepsze-

go rozumienia świata, ludzi i siebie; 

g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury euro-

pejskiej. 

4) Do zadań gimnazjum w zakresie kształcenia należy stwarzanie warunków do nabywania 

następujących umiejętności:  

a) planowania, organizowania i ocenienia własnej nauki; 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi; 

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; 

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy; 

g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

h) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów. 

5) Do zadań gimnazjum w pracy wychowawczej należy: 

a) tworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wy-

miarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym 

i duchowym; 

b) rozwijanie u ucznia dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie praw-

dy, dobra i piękna w świecie; 



 

 

c) stworzenie świadomości życiowej użyteczności przedmiotów szkolnych, i całej eduka-

cji; 

d) kształcenie dążenia do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezie-

nia własnego miejsca w świecie; 

e) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygo-

towania do życia w rodzinie, w społeczności i państwie; 

f) przygotowanie ucznia do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyborów 

życiowych; 

g) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglą-

dów. 

6) Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są z uwzględnieniem optymalnych warun-

ków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Gimnazjum są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3) nauka religii/etyki, 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą or-

ganu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

4. Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 4, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariu-

szy. 

5. Uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor Gimna-

zjum organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

6. W gimnazjum dokonuje się wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Szczegółowe zasady oceniania regulują zapisy w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (za-

łącznik nr 01 do Statutu). 

7. Gimnazjum umożliwia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

realizowanie obowiązku szkolnego w oddziale integracyjnym. 

8. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich 

potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) koła przedmiotowe, zainteresowań oraz zajęć sportowych; 

2) koła te mogą być powołane w zależności od posiadanych na ten cel środków, za zgodą or-

ganu prowadzącego; 



 

 

3) opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów 

oraz ich zainteresowań; 

4) zajęcia sportowe powinny rozszerzać i uzupełniać treści programowe obowiązkowych za-

jęć z wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień sportowych; 

5) w gimnazjum działa Liga Ochrony Przyrody oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”. 

9. Gimnazjum sprawuje opiekę i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, ro-

dzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez: 

1) umożliwienie spożywania bezpłatnych posiłków; 

2) dofinansowanie wycieczek i biletów na spektakle; 

3) realizację programów profilaktycznych, adaptacyjnych, integracyjnych, terapeutycznych; 

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 

5) prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego; 

6) modyfikowanie programów i wymagań programowych oraz wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania; 

7) zajęcia prowadzone są na podstawie diagnozy postawionej przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne bądź wychowawcę klasy  (w miarę posia-

danych przez szkołę środków finansowych). 

10. Gimnazjum prowadzi współpracę z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi i innymi po-

radniami specjalistycznymi w zakresie: 

1) prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli; 

2) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcjonalnych; 

3) pomocy uczniom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzicom; 

4) pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu karie-

ry zawodowej; 

5) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

6) pomocy nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz moc-

nych stron uczniów; 

7) wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji gimnazjum; 

8) wydawania opinii oraz orzeczeń dla uczniów. 

9) Za współpracę z poradnią pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi odpowiada 

pedagog szkolny. 

11. Gimnazjum współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym w zakresie 

edukacyjnym, wychowawczym, kulturowo-artystycznym i społecznym. 

1) Współpraca z instytucjami opiera się na dwustronnych korzyściach i dotyczy realizacji sta-

tutowych zadań zarówno Szkoły jak i partnerów. 



 

 

2)   Współpracując z lokalnymi instytucjami Szkołą zakłada osiąganie następujących celów: 

a)  popularyzowanie szkoły i jej dorobku w środowisku, 

b)  promowanie zdolnych uczniów, umożliwienie im pokazania się na zewnątrz, 

c)  integracja ze środowiskiem lokalnym, 

d)  rozwijanie postaw prospołecznych uczniów, 

e)  umożliwianie uczniom samorealizacji, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,  

f)  pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty z instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

g)  podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązania problemów ucznia, 

3)  Współpraca z lokalnymi instytucjami realizowana je poprzez: 

a)  występy artystyczne, 

b)  udział w konkursach, turniejach, 

c)  pozyskiwanie środków finansowych dla uczniów potrzebujących pomocy, 

12.  Współpraca gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega w szczególności na: 

1)  Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki.  

2) Podstawową formą współpracy są bieżące kontakty wychowawców, nauczycieli i pedago-

ga szkolnego z rodzicami. 

3)  Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji 

nie może być mniejsza niż 2 razy w semestrze. 

4)  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

a) współtworzenia programów dydaktycznych, wychowawczych oraz szkolnej profilak-

tyki; 

b) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w da-

nej klasie; 

c) opiniowania programów dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz we-

wnątrzszkolnego systemu oceniania; 

d) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych; 

e) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka jego zacho-

wania postępów i przyczyn trudności w nauce; 

f) wglądu do dokumentacji gromadzonej podczas rozpatrywania ich skargi; 

g) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego 

dziecka; 

h) wyrażania opinii o gimnazjum w wewnątrzszkolnym badaniu jakości pracy szkoły; 



 

 

i)  informacji dotyczących diagnozy wybranych obszarów pracy szkoły, szczególnie wte-

dy, gdy brali udział w wypełnianiu narzędzi do badania jakości pracy szkoły; 

j)  wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły.  

5)  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 

a)  uczestniczenia w planowanych spotkaniach z wychowawcą, innymi nauczycielami 

oraz pedagogiem szkolnym; 

b)  w razie nieobecności mają obowiązek skontaktowania się z wychowawcą w ciągu ty-

godnia, ale spotkanie nie może odbywać się w trakcie lekcji nauczyciela; 

c)  usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności dziecka na lekcjach, 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 22 ust.2 pkt2; 

d)  przestrzegania zasad zwalniania dziecka z zajęć określonych w § 22 ust.2 pkt4; 

e)  dbania o realizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko; 

f)  zapewnienie dziecku jednolitego stroju przewidzianego w szkole, niezbędnych pod-

ręczników i pomocy dydaktycznych; 

g)  dbania o estetyczny i schludny wygląd swojego dziecka, z uwzględnieniem zasad 

wymienionych w  § 22 ust.2 pkt3; 

h)  przybycia do szkoły na wezwanie dyrektora, nauczyciela lub pedagoga szkolnego. 

13.  Gimnazjum zapewnia uczniom pomoc w dokonaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia 

gimnazjum: 

1)  realizuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (załącznik nr 14 do Statutu); 

2)  prowadzi zajęcia poradnictwa szkolnego i zawodowego przez przedstawicieli poradni 

psychologiczno- pedagogicznej; 

3)  organizuje spotkania z pracownikami urzędu pracy, okolicznych szkół ponadgimnazjal-

nych oraz z zakładów pracy; 

4)  umożliwia rozwój zainteresowań i talentów uczniów poprzez: 

a)  organizuje zajęcia kół przedmiotowych i kół zainteresowań; 

b)  organizuje zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

c)  organizuje konkursy, olimpiady, zawody, turnieje, wystawy; 

d)  prowadzi edukację kulturalną, ekologiczną, europejską i regionalną; 

e)  stwarza warunki do rozwijania samorządowych form życia; 

f)  dla uczniów szczególnie zdolnych gimnazjum może dokonać promocji poza normal-

nym trybem, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 



 

 

g)  dyrektor gimnazjum może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauczania oraz in-

dywidualny program nauki oraz ukończenie gimnazjum w skróconym terminie, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

14. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samo-

rządu Uczniowskiego. 

15. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziale integracyjnym określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 3 

 

1. Organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor; 

2) Wicedyrektor, 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Rodziców; 

5) Samorząd Uczniowski. 

2. Kompetencje Dyrektora gimnazjum: 

1) Do obowiązków dyrektora należy:  

a) opracowanie dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły np. arkusza organiza-

cyjnego i tygodniowego rozkładu zajęć; 

b) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowni-

ków gimnazjum; 

c) dobór kadry pedagogicznej i innych pracowników gimnazjum oraz czynności  

z zakresu prawa pracy;  

d) zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli, przydzielanie opiekuna stażu 

nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym; 

e) coroczne podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkol-

nym; 

f) zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom stażystom i nauczycielom 

kontraktowym oraz dokonywanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

g) powoływanie komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego; 

h) nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego; 



 

 

i) uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 

i dyplomowanego; 

j) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnie-

nia zostaną naruszone; 

k) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimna-

zjum, w szczególności: 

 sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich 

rozwoju, dbanie o zabezpieczenie pracowni komputerowych przed niewłaści-

wymi stronami internetowymi dla dzieci i młodzieży; 

 współdziałanie z Samorządem Uczniowskim; 

 kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyj-

nych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku poza szkołą, przeprowa-

dzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

 zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki; 

 pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców; 

 przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

 prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej; 

 przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawnego nadzoru pedagogicznego oraz 

informowanie o działalności gimnazjum; 

 współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły; 

 realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem; 

 dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich pra-

widłowe wydatkowanie. 

2) Dyrektor ma prawo do: 

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły; 

b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, zgodnie z od-

rębnymi przepisami; 

c) przyznawania nagród i wymierzania kar pracownikom gimnazjum; 

d) oceniania pracy nauczycieli; 

e) inicjowania eksperymentów i innowacji pedagogicznej; 

f) podejmowania działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie 

szkoły; 



 

 

g) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie gimnazjum po po-

zytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną; 

h) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zezwalania uczniom na korzystanie  

w gimnazjum z telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych służących 

do filmowania bądź nagrywania ze względu na szczególną organizację zajęć dydak-

tyczno- wychowawczych w określonym dniu lub dniach;  

 

3) Dyrektor szkoły odpowiada za: 

a) poziom uzyskiwania wyników nauczania i wychowania; 

b) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

c) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) współpracę ze szkołami wyższymi  w organizowaniu praktyk pedagogicznych, 

e) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statu-

tu; 

f) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkol-

nych; 

g) wyposażenie szkolnych komputerów w programy blokujące treści internetowe, które 

mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów; 

h) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły; 

i) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepi-

sami; 

j) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

k) W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum jego obowiązki pełni osoba wyzna-

czona przez dyrektora (wicedyrektor). 

3. Rada Pedagogiczna 

1) Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Grębkowie jest kolegialnym organem szkoły  

w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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. 

4) Rada pedagogiczna w szczególności: 

a) zatwierdza plany pracy gimnazjum; 

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 



 

 

c) podejmuje uchwały: 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły lub wprowadzonych zmian; 

 w sprawie zatwierdzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

 w sprawie zatwierdzenia projektów na dany rok szkolny, np. zasady współpracy 

z rodzicami, działania związane z integracją z Unią Europejską, itp. 

 w sprawie przyjęcia organizacji doskonalenia zawodowego; 

 w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

 w sprawie korekty realizowanych programów i projektów; 

 w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu; 

 w sprawie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

 w sprawach przeniesienia uczniów do innej szkoły; 

 po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w sprawie szkolnego zestawów programów 

nauczania i podręczników, które obowiązują przez trzy lata szkolne; 

d) występuje z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego do organu upoważnionego do tej czynności; 

e) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego; 

f) opiniuje w szczególności:  

 organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza-

lekcyjnych; 

 projekt planu finansowego szkoły; 

 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień; 

 propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

 organizację egzaminu gimnazjalnego; 

g) wprowadza poprawki i nowelizuje Statut gimnazjum. 

h)  z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do dy-

rektora, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

w szczególności w sprawach organizacji zajęć prowadzonych w ramach pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć, dla których nie została ustalona podstawa pro-



 

 

gramowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu pro-

gramów nauczania. 

5) Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, uchwały podejmowane są zwykłą więk-

szością głosów w obecności, co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie 

ujawnienia spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter 

aktu normatywnego. 

6) Szczegółowy zakres funkcjonowania Rady Pedagogicznej stanowi regulamin jej działalności 

(załącznik nr 05 do Statutu). 

4. Rada Rodziców: 

1) W skład Rady Rodziców wchodzą  przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednej osobie z da-

nego oddziału. 

2) Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin (załącznik nr 06 

do Statutu). 

3) Rada rodziców może: 

a) występować do dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw szkoły; 

b) udzielać pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

c) działać na rzecz stałej poprawy bazy gimnazjum; 

d) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 

wspierania działalności szkoły; 

e) współdecydować o formach pomocy dzieciom oraz o organizacji ich wypoczynku; 

f) delegować przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego; 

g) wystąpić do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

h) opiniować dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu. 

4) Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

 programu wychowawczego, 

 programu profilaktyki; 

 opinii dotyczącej szkolnego zestawu podręczników; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wycho-

wania; 

c) opiniowanie projektu planu finansowego; 

 

 



 

 

5. Samorząd Uczniowski: 

1) Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:  

a) oceniania, klasyfikowania i promowania; 

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad: 

c) trzy dłuższe sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż  

1 dziennie; 

d) dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji; 

e) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

2) Ma prawo do:  

a) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaga-

niami; 

b) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgod-

nie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrek-

torem; 

c) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

d) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wniosków  

i opinii w zakresie przestrzegania praw uczniów; 

f) opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki gimnazjum; 

g) może opiniować pracę ocenianych nauczycieli. 

h) Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia  społecz-

ności uczniowskiej (załącznik nr 07 do Statutu). 

6. Zasady współdziałania organów gimnazjum: 

1) Wszystkie organy gimnazjum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kom-

petencji. 

2) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom gimnazjum poprzez swoje repre-

zentacje: Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi gim-

nazjum lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych po-

siedzeń tych organów. 

4) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decy-

zji w terminie 7 dni. 



 

 

5) Wszystkie organy gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w gimnazjum: 

1) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem 

a) W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej kolejności: 

 wychowawca klasy – dla nauczycieli; 

 dyrektor gimnazjum – dla wychowawców. 

b) Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora gimna-

zjum. 

c) Od orzeczenia dyrektora gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowa-

dzącego. 

d) Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie  

2 tygodni od daty wydania orzeczenia.   

2) Konflikt pomiędzy nauczycielami 

a) Postępowanie prowadzi dyrektor gimnazjum. 

b) Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

(nie później niż 14 dni od decyzji dyrektora). 

c) Konflikt pomiędzy dyrektorem gimnazjum a nauczycielami rozpatruje na pisemny 

wniosek jednej ze strony organ prowadzący.  

3) Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami gimnazjum 

a) Postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor. 

b) Od orzeczenia dyrektora może być wzniesione odwołanie do organu prowadzącego 

(nie później niż 14 dni od wydania decyzji). 

 

§ 4 

 

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

nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Cykl kształcenia trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania. 

3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w syste-

mie klasowo – lekcyjnym. 

5. Zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych 

lub międzyoddziałowych. 

6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w alternatywny sposób (lekcje plenerowe, zielone klasy itp.). 



 

 

7. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przed-

miotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.  

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzą-

cym ustala zasady prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów, np.: wyrównawczych, specja-

listycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań. 

9. Siatkę zajęć dodatkowych ustala się w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli i ro-

dziców, są one zatwierdzane corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły.  

10. Zajęcia dodatkowe są nieobowiązkowe, obejmują uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce. 

11. Ilość zajęć w ciągu tygodnia uzależnione jest od możliwości finansowych szkoły. 

12. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dy-

rektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

13. Nauczanie indywidualne dyrektor organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań, wy-

nikających z potrzeb edukacyjnych oraz z zalecanych form pomocy psychologiczno- pedago-

gicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

14. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w domu rodzinnym ucznia lub 

na terenie szkoły. 

15. W celu pełnego, osobowego rozwoju uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz ich 

integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor gimnazjum w miarę posiadających możli-

wości, uwzględniając stan zdrowia uczniów, organizuje im uczestniczenie w życiu gimnazjum, 

np. w uroczystościach szkolnych. 

§ 5 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział klasowy. 

2. Oddział organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego. 

3. Dopuszcza się tworzenie oddziałów integracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum w zasadzie nie powinna być większa niż 32, w oddziale 

integracyjnym gimnazjum powinna wynosić od 15 do 20 osób. 

5. O podziale na oddziały decyduje poziom zaawansowania znajomości języka obcego (wiodący 

język obcy nowożytny). 

6. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych 

oddziałów byłaby niższa niż 12 uczniów. 

 

 

 



 

 

§ 6 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć takich jak zajęcia rewalidacyj-

ne, opiekuńcze, biblioteczne, świetlicowe czy zajęcia z pedagogiem w czasie od 30 do 60 minut, 

zachowując tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa 

w § 11 ust. 3. 

3. W sytuacjach uzasadnionych przez dyrektora, gimnazjum może realizować zajęcia wychowaw-

czo- opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno- sportowe w zamian za zajęcia dydaktyczne przewidziane 

planem zajęć. 

4. Organizację takich zajęć określa dyrektor gimnazjum po uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej 

informując o tym organ prowadzący gimnazjum. 

 

§ 7 

 

1.  Dokonuje się w klasach obowiązkowego podziału na grupy w następujących sytuacjach: 

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 

zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej 

nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale 

na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a także w grupie mię-

dzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, 

międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełno-

sprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, 

liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale 

integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół 

publicznych. 

4) W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów 

niepełnosprawnych na zajęciach, o których mowa w ust.  1 pkt. 1) i 2), podział na grupy 



 

 

jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa 

nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. 

2. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na informatyce i obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z języków obcych, podziału na grupy można dokonywać za zgodą 

organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 8 

 

1. W gimnazjum  organizowane są zajęcia świetlicowe.  

2. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania zajęć świetlicowych określa regulamin 

uchwalony przez radę pedagogiczną gimnazjum (załącznik nr 11  do Statutu). 

 

§ 9 

 

1. W  gimnazjum działa biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3. Biblioteka przechowuje księgozbiór w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, które umoż-

liwiają uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie za-

jęć 

z przysposobienia czytelniczego.  

4. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) Opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni (załącznik nr 12 do Statutu). 

2) Prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego. 

3) Określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki 

dla ucznia przed i po lekcjach. 

4) Organizowanie konkursów czytelniczych. 

5) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas. 

6) Współpraca z nauczycielami gimnazjum i szkoły podstawowej. 

7) Realizuje treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz opieka nad centrum multimedialnym. 

8) Zakup i oprawa książek. 



 

 

 

§ 10 

 

1.Dla uczniów mieszkających w obwodzie gimnazjum powyżej 4 km od siedziby gimnazjum, or-

gan prowadzący organizuje bezpłatny transport, opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

2.Organizacja transportu i opieki, o których mowa w ust.1 jest uzgadniania w porozumieniu z dy-

rektorem gimnazjum. 

3.Dowożenie uczniów niepełnosprawnych szczegółowo regulują zapisy w ustawie. 

4.Zasady zachowania uczniów oczekujących na autobus określa regulamin (załącznik nr 10 

do Statutu). 

 

§ 11 

 

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

organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu naucza-

nia, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji 

gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.  

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników gimna-

zjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edu-

kacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem 

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

stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

 

§ 12 

 

1. Dyrektor gimnazjum organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi 

warunkami nauki i pracy, a w szczególności: 

1) Zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki  

w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązko-

wych organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

2) W tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernie rozkłada 

zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia, zapewnia różnorodność zajęć w każdym dniu, 



 

 

nie łączy w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu (z wyjątkiem 

języka polskiego i wychowania fizycznego). 

3) Organizuje dla pracowników gimnazjum różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznaje 

ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie i sprawuje 

nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia  

z uczniami. 

4) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego gimnazjum może zawiesić czasowo zajęcia 

szkolne: 

a) jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach wynosi 

minus 15
o
C lub jest niższa; 

b) w przypadku wystąpienia na terenie gminy klęsk żywiołowych, epidemii lub innych 

zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów. 

2.Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organi-

zowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wyjść 

i wycieczek. 

1) Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i pozalekcyjnych: 

a) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia; 

b) dostrzeżone zagrożenia ucznia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły; 

c) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na nagłe 

„znikniecie” ucznia z gimnazjum; 

d) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia: 

 dba o przestrzeganie zasad BHP; 

 opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa 

i każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczniów; 

e) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:  

 sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć; 

 dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów; 

 dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

 asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 

2) W zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę:  

a) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie- zgłasza swoje wyjścia dy-

rektorowi gimnazjum; 

b) zasady opieki nad grupami uczniowskimi:  



 

 

 jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie korzysta z publicznych środków ko-

munikacji; 

 jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub je-

śli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej; 

 grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób; 

c) kąpiel odbywa się w grupach nie więcej niż 15 osobowych i wyłącznie w kąpieliskach 

strzeżonych z ratownikiem; 

d) na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej, z wyjątkiem przedmiotowych odby-

wających się w ramach zajęć szkolnych, kierownik musi uzyskać zgodę rodziców, 

prawnych opiekunów ucznia; 

e) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty wycieczki"; 

f) obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczest-

ników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierownik wy-

cieczki (wyjazdu) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, 

tak jak dyrektor gimnazjum i odpowiada za nie; 

g) nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi; 

h) kierownikiem wycieczki może być nauczyciel, który posiada odpowiednie kwalifikacje, 

opiekunem grupy zaś każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

3) W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:  

a) nauczyciele pełnią dyżury według wywieszonych na tablicy ogłoszeń grafików; 

b) dyżury pełnione są od godz. 8.15 do 14.50 w gimnazjum podczas przerw międzylek-

cyjnych oraz przed odjazdem autobusów do odjazdu ostatniego autobusu; 

c) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym 

zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach; 

d) w razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza 

w zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia dyżuru; 

e) nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed  

i po każdej swojej lekcji; 

f) dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez 

innego nauczyciela. 

g) Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego opisuje regulamin (złącz-

nik nr 09 do Statutu). 

4) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego:  

a) każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia dyrektora gimnazjum o zaist-

niałym wypadku; 



 

 

b) jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia 

lub urządzeń miejsce to należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin 

lub szkicu; 

c) jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (dyskoteka, wieczornica, itp.)- na-

uczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie 

Ratunkowe, zawiadamia dyrektora, a następnie rodziców; 

d) jeżeli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki- wszystkie stosowne decyzje podejmuje 

kierownik wycieczki i odpowiada za nie; 

e) dyrektor gimnazjum o zaistniałym wypadku zagrażającym zdrowiu ucznia:  

 zawiadamia Pogotowie Ratunkowe; 

 zawiadamia rodziców ucznia; 

 w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci również policję lub prokurato-

ra a następnie Kuratorium Oświaty, miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokona-

nia oględzin. 

f) dyrektor jest ponadto zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który prze-

prowadzi postępowanie powypadkowe i sporządzi dokumentację wypadku.  

W skład zespołu powypadkowego wchodzą:  

 pracownik służby BHP jako przewodniczący; 

 społeczny inspektor pracy, a tam, gdzie nie działa społeczna inspekcja, pracownik 

gimnazjum wyznaczony przez dyrektora; 

 w pracach zespołu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego 

szkołę, kuratora oświaty oraz Rady Rodziców. 

g) protokół zatwierdza dyrektor gimnazjum, a w razie pełnienia przez niego bezpośredniej 

opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy zatwierdza organ 

prowadzący szkołę;  

h) po zatwierdzeniu protokołu dyrektor jest zobowiązany na najbliższym posiedzeniu Ra-

dy Pedagogicznej omówić okoliczności i przyczyny wypadku oraz podjęte środki profi-

laktyczne;  

i) protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje  

w dokumentacji szkoły, drugi wraz z załącznikami przekazuje się rodzicom lub praw-

nym opiekunom ucznia; 

j) dyrektor na żądanie jest zobowiązany przekazać kopię protokołu organowi nadzorują-

cemu ( kuratorowi oświaty); 

k) w ciągu 7 dni rodzice lub opiekunowie ucznia mogą wystąpić do organu nadzorującemu 

o przeprowadzenie kontroli postępowania powypadkowego; 



 

 

l) organ nadzorujący może zwrócić dyrektorowi protokół do uzupełnienia lub złożenia 

dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół powypadkowy w celu ponownego 

zbadania przyczyn i okoliczności wypadku. 

3.Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego oso-

by. 

4.Każdy pracownik gimnazjum jest zobowiązany do przestrzegania procedur postępowania zawar-

tych w Strategii Działań Wychowawczych i Zapobiegawczych oraz Interwencyjnych wobec 

Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Uzależnieniem (załącznik nr 13 do Statutu). 

5.Każdy pracownik gimnazjum oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielania pomocy 

uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu 

i wzroku) w nagłych sytuacjach. 

6.Zapewnienie uczniom bezpiecznych i harmonijnych warunków nauki podlega nadzorowi peda-

gogicznemu i organizacyjnemu ze strony organów ustanowionych nad szkołą. 

 

§ 13 

 

1. W gimnazjum utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora znajduje się w teczce akt osobowych. 

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

nowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 14 

 

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pedagoga szkolnego, nauczycieli posiadających spe-

cjalne przygotowanie pedagogiczne, specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz in-

nych pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. W oddziale integracyjnym gimnazjum, w uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc 

nauczyciela. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionego pracownika ustala dyrektor. Dokument ten 

stanowi załącznik do umowy o pracę. 

 

 

 



 

 

§ 15 

 

1. Do zadań nauczyciela oddziału należy: 

1) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki oraz wykonywanie zadań organizacyj-

nych wyznaczonych w planie pracy gimnazjum; 

2) zapewnianie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych; 

3) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawo-

dowego; 

4) udzielenie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznanie potrzeb; 

5) przestrzeganie zaleceń wskazanych w opiniach, orzeczeniach uczniów z poradni psychologicz-

no- pedagogicznej oraz poradni specjalistycznej; 

6) obserwowanie, analizowanie rozwoju i dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb ucznia oraz udzielanie mu pomocy w przypadku występujących 

problemów; 

7) rozwijanie i ukierunkowanie zdolności oraz zainteresowań uczniów; 

8) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych; 

9) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne; 

10) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi zasadami; 

11) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej.  

2. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów; 

2) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w gimnazjum i na zajęciach organizowanych 

poza gimnazjum oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich 

w tym zakresie. 

3. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w gimnazjum; 

3) kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów; 

4) rozpoznawanie i diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy 

edukacyjne; 

5) współpraca z wychowawcami klas, w celu objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

uczniów potrzebujących takiej pomocy; 



 

 

6) organizowanie współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz instytucjami wspie-

rającymi rodzinę; 

7) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom wybitnie uzdolnio-

nym, w tym realizującym indywidualny program lub tok nauki; 

8) podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu profilaktyki 

i programu wychowawczego gimnazjum; 

9) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki; 

10) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia; 

11) działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 

4. Nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne, specjaliści prowadzący zajęcia 

rewalidacyjne: 

1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych (dokonują diagnozy roboczej); 

2) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach edukacyjnych (wspólnie 

z nauczycielami wiodącymi prowadzą zajęcia, wybierają, dostosowują bądź opracowują indy-

widualne programy edukacyjne, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

innych nauczycieli); 

3) prowadzą zajęcia rewalidacyjne; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne (bez udziału drugiego na-

uczyciela) w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi; 

5) prowadzą bądź organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej 

dla ucznia i jego rodziny. 

5. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wy-

chowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora gimnazjum lub innych źródeł – dotyczą-

cych spraw osobistych i rodzinnych ucznia. 

6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.  

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 16 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy. 

2. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe: 

3. zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 

4. zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. 

5. Wychowawcy poszczególnych klas i pedagog szkolny tworzą zespół wychowawczy. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale integracyjnym gimnazjum tworzą zespół do spraw 

integracji.  

7. Do zadań zespołów nauczycielskich należy: 

1) Zespół oddziałowy: 

a) ustalenie programu nauczania, zestawu podręczników dla danego oddziału oraz mody-

fikowanie;  

b) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek, porozumiewanie się co do 

wymagań programowych i organizacji kontroli osiągnięć uczniów; 

c) opracowanie, wdrożenie, ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz mody-

fikowanie; 

d) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

e) współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału integrowanie 

nauczonych treści oraz wymiany informacji; 

f) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

g) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w § 17. 

2) Zespół przedmiotowy: 

a) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania oraz ich modyfikowanie; 

b) przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania; 

c) analizowanie wyników nauczania danego przedmiotu w szkole; 

d) modyfikowanie programów zgodnie z wynikami mierzenia jakości pracy gimnazjum; 

e) przygotowanie szkolnych konkursów, turniejów i olimpiad. 

3) Zespół wychowawczy: 

a) opracowanie, wdrożenie, ewaluacja programu wychowawczego, programu profilaktyki 

oraz modyfikowanie; 

b) opracowanie, wdrożenie, ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia; 



 

 

c) przygotowanie corocznie planu pracy wychowawczej szkoły; 

d) koordynacja wszelkich działań wychowawczych prowadzonych w szkole; 

e) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie środowiska szkol-

nego; 

f) podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realiza-

cja programów naprawczych; 

g) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu,  jednostkami samorządu teryto-

rialnego, placówkami oświatowymi, sądem, policją. 

4) Zespół do spraw integracji: 

a) ustalenie kryteriów naboru uczniów do klasy integracyjnej (zarówno niepełnospraw-

nych, jak i sprawnych); 

b) opracowanie, wdrożenie, ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych dla 

uczniów posiadających orzeczenie; 

c) opracowanie, wdrożenie, ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania oraz szczegó-

łowych kryteriów oceny zachowania; 

d) opracowanie, wdrożenie, ewaluacja programu wspierania rodziny dziecka niepełno-

sprawnego oraz modyfikowanie; 

e) rozwiązywanie problemów integracyjnych. 

5) Dyrektor gimnazjum może tworzyć inne zespoły problemowo- zadaniowe. 

6) Pracą danego zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu. 

 

§ 17 

 

1. Gimnazjum współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wspomagania 

rozwoju i efektywności kształcenie uczniów i innej pomocy specjalistycznej dla uczniów, na-

uczycieli, rodziców i opiekunów. 

1) W ramach współdziałania organizowane są na terenie Szkoły spotkania, prelekcje, konsul-

tacje i szkolenia. 

2) Gimnazjum, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, kieruje do poradni uczniów 

z odchyleniami i zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania celem uzyskania 

diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki. 

3) Dyrektor Gimnazjum zasięga opinii Poradni w przypadku udzielenia uczniowi zezwolenia 

na indywidualny program lub tok nauki. 

2. W Gimnazjum organizowana jest dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 



 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspaka-

janiu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indy-

widualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny’ sposo-

bem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

4. Pomocą psychologiczno- pedagogiczną zajmują się zespoły oddziałowe. W skład zespołu 

wchodzą nauczyciele uczący ucznia, przewodniczącym zespołu jest jego wychowawca. 

W szkole może być powołany koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Zadania zespołu są następujące: 

1) ustalenie zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologicz-

no- pedagogicznej, 

3) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego, 

4) dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia objętego kształceniem 

specjalnym. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

5) spotkania zespołu (w miarę potrzeb), informowanie rodziców o terminach spotkań zespołu, 

6) działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych dla ucznia, 

7) ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 



 

 

6. Zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmują decyzje dotyczące 

zakresu, sposobu i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie 

prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów obserwacji pedagogicznej 

prowadzonej w trakcie bieżącej pracy z uczniami, 

7. Dokumentację pracy zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej stanowią 

opracowania będące efektem pracy zespołów oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

w szkole: 

1) protokoły ze spotkań, 

2) indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, 

 

8. Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności pedagodzy. 

9. Pomoc organizowana i udzielana jest we współpracy z: 

1) rodzicami, opiekunami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

10. Pomoc organizuje się z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia, 

3) dyrektora Gimnazjum, 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

6) poradni, 

7) pracownika socjalnego, 

8) asystenta rodziny, 

9) kuratora sądowego. 

11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie:  

1) klas terapeutycznych; 



 

 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, oraz innych zajęć o charakterze te-

rapeutycznym; 

5) porad i konsultacji  

12. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne. 

 

§ 18 

 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczą-

cych w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest, by wychowawca 

opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum. 

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) W wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzaniu ich zasadności 

przez dyrektora gimnazjum. 

2) Na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy. 

3) W wyniku decyzji dyrektora gimnazjum, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowaw-

czymi. 

4) W przypadku sytuacji losowej np. urlop zdrowotny itp. 

5) Decyzje w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor gimnazjum w terminie 14 dni 

od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu 

prowadzącego gimnazjum. 

6) Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, 

a w szczególności:  

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia. 

2) Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie. 

3) Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, winien: 

1) Monitorować i diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków. 

2) Corocznie opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan pracy wychowawczej dla klasy 

skorelowany z programem wychowawczym, programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Sys-

temem Doradztwa Zawodowego oraz uwzględnić wychowanie prorodzinne. 



 

 

3) Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami i rodzicami w celu koor-

dynacji oddziaływań wychowawczych. 

4) Współpracować z pedagogiem szkolnym i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. 

5) Śledzić postępy w nauce swoich wychowanków. 

6) Dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia. 

7) Udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd. 

8) Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 

godności osoby ludzkiej. 

9) Utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowa-

niu ucznia. 

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej 

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznych, pedagoga szkolnego. 

 

§ 19 

 

1. W gimnazjum działa system nagród i kar stosowanych wobec uczniów. 

1) Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz gimnazjum; 

b) wzorową postawę; 

c) wybitne osiągnięcia; 

d) odwagę i działalność na rzecz dobra innych. 

2) Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III gimnazjum: 

a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

c) dyplom uznania; 

d) bezpłatna wycieczka; 

e) nagrody rzeczowe. 

4) Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców oraz inne podmioty 

współdziałające z gimnazjum. 

5) Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 



 

 

6) Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) utrata przywilejów: 

 zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

 zakaz reprezentowania gimnazjum w zawodach i rozgrywkach sportowych; 

 zawieszenie prawa do zgłaszania braku przygotowania do zajęć i poprawy ocen 

niedostatecznych; 

 utrata prawa do kandydowania do samorządu klasowego i szkolnego; 

b) upomnienie ustne wychowawcy w rozmowie bezpośredniej z uczniem; 

c) upomnienie wychowawcy na forum klasy; 

d) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wycho-

wawcę; 

e) nagana ustna dyrektora gimnazjum wobec społeczności szkolnej na apelu porząd-

kowym; 

f) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez dyrekto-

ra gimnazjum; 

g) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału gimnazjum. 

h) przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty. 

7) Stosowanie kar wymienionych w ust. 6, szczegółowo regulują zapisy w We-

wnątrzszkolnym Systemie Działań Dyscyplinujących (załącznik nr 15 do Statutu).  

8) Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 

9) Tryb odwołania się od kar: 

a) Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

b) Od kary nałożonej przez wychowawcę, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora 

szkoły  

w terminie 7 dni od uzyskania kary. 

c) Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, Rzecznikiem Praw Ucznia  

i przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach 

z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje 

odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

 odwołać karę; 

 zawiesić warunkowo wykonanie kary; 

 oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie. 



 

 

d) Po upływie tego czasu dyrektor pisemnie powiadamia rodziców lub prawnych 

opiekunów o podjętej decyzji. 

e) Nie wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z akceptacją decyzji. 

10) Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor gimnazjum. 

11) Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 

Delegatura w Siedlcach.  

12) O zastosowaniu kary wobec ucznia wychowawca lub dyrektor szkoły informuje ro-

dziców telefonicznie lub osobiście po wezwaniu rodzica do szkoły. 

13) Naprawianie szkód materialnych. 

a) Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają oni sami wraz 

z rodzicami bądź opiekunami. 

b) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do naprawienia szkody 

lub pokrycia kosztów naprawy lub remontu. 

c) Jeśli szkoda została spowodowana nieumyślnie, rodzice lub prawni opiekunowie 

mogą negocjować z dyrektorem gimnazjum zniesienie części lub całości kosztów 

naprawienia szkody. 

2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratorium 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

1) Umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi. 

2) Notorycznie dopuszcza się kradzieży. 

3) Wchodzi w kolizję z prawem. 

4) Demoralizuje innych uczniów. 

5) Permanentnie narusza postanowienia Statutu gimnazjum. 

3. Warunki pobytu uczniów w gimnazjum: 

1) Gimnazjum odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do 

momentu jego wyjścia z gimnazjum. 

2) Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia z gimnazjum zgodnie 

z obowiązującym tygodniowym planem zajęć lekcyjnych. 

3) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel pro-

wadzący zajęcia według obowiązującego tygodniowego planu zajęć lekcyjnych. 

4) Wyjście nauczyciela w trakcie lekcji jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi 

na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie inny pracownik gimna-

zjum. 



 

 

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą nauczyciela dopuszczalne 

jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie mu opieki nad taką 

grupą. 

6) Ucznia można zwolnić z zajęć w gimnazjum według zasad określonych w § 22 ust.2 

pkt4. 

7) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu od-

powiedniej opieki. 

8) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w gimna-

zjum  

(u innego nauczyciela) jest dopuszczalne za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia  

z uczniem według  obowiązującego tygodniowego planu zajęć lekcyjnych bądź wy-

chowawcy. 

9) Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców, prawnych opiekunów. 

10) Gimnazjum nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, których rodzi-

ce, prawni opiekunowie nie złożyli pisemnej deklaracji z prośbą o przyjęcie ucznia 

do świetlicy szkolnej, którzy w trakcie zajęć samowolnie opuszczają budynek gimna-

zjum, przebywają na wagarach, są nieobecni na zajęciach dydaktyczno- wychowaw-

czych lub przebywają na terenie gimnazjum przed godziną 8.15 oraz 

po godzinie 14:45. 

 

§ 20 

 

1. Młodzież zamieszkałą w obwodzie Gimnazjum przyjmuje się do klasy pierwszej gimnazjum na 

podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po prze-

prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.  

4. Do Gimnazjum może być przyjęty uczeń uczęszczający wcześniej do innej szkoły.  

1) O przyjęciu do Gimnazjum ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepu-

blicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej 

uprawnień szkoły publicznej decyduje dyrektor Gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 5, 

2) Uczeń jest przyjmowany po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, 

do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgod-



 

 

ność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie za-

świadczenia o przebiegu nauczania ucznia, 

3) W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnie-

niach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić 

egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w WSO. 

4) Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do-

odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasy-

fikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi WSO. 

5. Uczniowie o których mowa w ust. 4 zamieszkali w obwodzie Gimnazjum przyjmowani są do Szko-

ły z urzędu. 

6. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 4 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych 

pracy Gimnazjum powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć 

ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

7. Przyjęcie do Gimnazjum ucznia spoza jej obwodu, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, 

w której obwodzie uczeń mieszka. 

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmioto-

wego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani do Gimna-

zjum w pierwszej kolejności. 

 

 

 

§ 21 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor Gimnazjum może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.  

2. Warunki wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady oceniania i klasyfikowania ucznia 

spełniającego obowiązek szkolny poza szkoła określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 22 

 

1. Uczeń gimnazjum ma prawo, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, do: 

1) Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania. 

2) Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania. 

3) Zapoznania się z treścią Statutu gimnazjum, programu wychowawczego, szkolnego pro-

gramu profilaktyki. 

4) Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej. 

5) Poszanowania swej godności, prywatności, tajemnicy korespondencji itp.,. 

6) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7) Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trze-

cich. 

8) Korzystania z pomocy doraźnej. 

9) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

10) Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego poprzez kontakt z pedagogiem 

szkolnym, specjalistami poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

11) Noszenia emblematu szkoły. 

12) Uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez gimnazjum. 

13) Ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną  

14) Bezpiecznych warunków pobytu w gimnazjum. 

15) Wyboru nauki religii lub etyki w gimnazjum (za zgodą rodziców, prawnych opiekunów). 

16) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów. 

17) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

18) Zrzeszania się w organizacjach legalnie działających na terenie Gimnazjum. 

19) Redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie 

Gimnazjum (załącznik nr 02 do Statutu), a zwłaszcza:  

1) W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego 

zachowania w ich trakcie: 

a) Punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia wynikające z obowiązującego pla-

nu zajęć lekcyjnych. 

b) W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest wejść do sali, w której się one 

odbywają. 

c) Podczas lekcji zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami. 



 

 

d) Prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymogami nauczyciela prowadzącego. 

e) Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, korzystać z podręcznika, sa-

modzielnie wykonywać prace domowe polecone przez nauczyciela. 

f) Uczestniczyć w wybranych przez siebie dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 

g) Uzupełnić braki wynikające z pojedynczych godzin i dni absencji w gimnazjum,  

w zeszytach przedmiotowych, ćwiczeniach oraz przyswajać sobie wiadomości we wła-

snym zakresie.  

h) W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń zobowiązany jest uzupełnić wiadomości, 

po ustaleniu formy i terminu ich realizacji z nauczycielem prowadzącym. 

2) W zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych uczeń ma obowiązek: 

a) Usprawiedliwienie dostarczyć w ciągu 1 tygodnia wychowawcy klasy po powrocie 

do gimnazjum. 

b) Przestrzegać zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz zasad zwalniania z lekcji. 

c) Usprawiedliwienie powinno i zawierać: 

 dane ucznia (imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza); 

 okres nieobecności; 

 przyczynę nieobecności; 

 podpis rodziców, prawnych opiekunów z podaniem daty wypisania usprawiedliwie-

nia. 

d) W gimnazjum honorowane są usprawiedliwienia od lekarza. 

e) W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w terminie 1 tygodnia, nieobecności 

nie będą usprawiedliwione. 

f) Rodzic, prawny opiekun zostanie poproszony do gimnazjum, jeśli nieobecność dziecka 

przekroczy 5 dni lub 30 godzin lekcyjnych, które nie zostaną usprawiedliwione. 

g) Rodzic, prawny opiekun otrzyma wezwanie do zapewnienia dziecku regularnego 

uczęszczania do szkoły (upomnienie) – jeśli nieobecność nieusprawiedliwiona dziecka 

przekroczy 10 dni lub 60 godzin. 

h) Przypadki osób często i nagminnie wagarujących zgłaszane są dzielnicowemu przy 

Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie.  

i) W przypadku uczniów stale wagarujących, co do których nie poskutkują rozmowy, we-

zwania rodziców, prawnych opiekunów itd. – gimnazjum może wystąpić do Sądu Ro-

dzinnego z wnioskiem o wydanie zarządzeń opiekuńczych.  



 

 

j) Gimnazjum zwalnia z obowiązku szkolnego osoby pełnoletnie, które nie realizują obo-

wiązku szkolnego, z zastrzeżeniem §1 ust. 9. O fakcie tym rodzice, prawni opiekunowie 

zostają powiadomieni pisemnie. 

3) Zasady zwalniania z lekcji: 

a) Wychowawca bądź dyrektor szkoły mogą zwolnić ucznia z zajęć w gimnazjum jedynie 

na podstawie powiadomienia - pisemnego lub telefonicznego - od rodziców, prawnych 

opiekunów. 

b) Forma zwolnienia jest taka sama jak w przypadku usprawiedliwiania nieobecności 

dziecka w szkole. W przypadku powiadomienia telefonicznego nauczyciel na prośbę 

rodzica zwalnia dziecko. 

c) Osoba zwalniająca ucznia z lekcji zobowiązana jest do poinformowania rodziców, 

prawnych opiekunów o ich prawnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka. 

4) W zakresie dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju uczeń ma obo-

wiązek: 

a) Przychodzić do szkoły ubranym stosownie do pory roku, schludnie i estetycznie. 

b) Uczeń ma obowiązek noszenia w gimnazjum ubrań w kolorach: brąz, granat, czarny, 

niebieski i biały; 

 dopuszcza się noszenie odzieży w/w kolorach z niewielkimi wzorami, aplikacjami; 

 dopuszcza się noszenie spodni w w/w kolorach; 

 nie dopuszcza się odsłaniania ciała w okolicach talii. 

c) Nosić strój galowy (w tonacji biało- granatowej) na uroczystościach szkolnych. 

d) Zmieniać obuwie przy wejściu do gimnazjum. 

e) Przy wejściu do sali gimnastycznej zmienić obuwie na obuwie sportowe na jasnej pode-

szwie. 

f) Bezwzględnie zakazuje się: 

 farbowania włosów; 

 przychodzenia z ostrym makijażem; 

 noszenia kolczyków w nosie, brwiach, brzuchu i na wargach; 

 malowania paznokci oraz nakładania tipsów; 

 przychodzenia z odsłoniętym tatuażem; 

 noszenia w gimnazjum jakichkolwiek nakryć głowy oraz ozdób typu długie kolczy-

ki, klipsy. 

 

 



 

 

5) W zakresie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-

nicznych na terenie gimnazjum: 

a) Uczeń nie może używać w budynku szkoły telefonu komórkowego, aparatu fotogra-

ficznego, kamery wideo, innych urządzeń elektronicznych służących do filmowania 

bądź nagrywania. 

b) W razie potrzeby może skorzystać z telefonu w sekretariacie. 

c) Uczeń może posługiwać się urządzeniami o których mowa w pkt 5 lit.a za zgodą na-

uczyciela. 

d) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przedmioty. 

6) W zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum 

oraz pozostałych uczniów: 

a) Przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego. 

b) Okazywać szacunek dorosłym i kolegom, koleżankom, osobom trzecim poprzez spo-

łecznie akceptowane formy. 

c) Przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności. 

d) Szanować poglądy i przekonania innych. 

e) Szanować godność i wolność drugiego człowieka. 

f) Naprawiać wyrządzone szkody drugiej osobie. 

g) Dbać o bezpieczeństwo własne i innych. 

h) Przestrzegać zakazu stosowania przemocy słownej bądź fizycznej. 

i) Dbać o kulturę słowa w rozmowie z nauczycielami, pracownikami gimnazjum i kole-

gami, koleżankami. 

j) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

k) Dbać o honor i tradycję gimnazjum. 

l) Podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora gimnazjum, ustaleniom rady 

pedagogicznej oraz wskazówkom samorządu uczniowskiego. 

m) W sprawach spornych przestrzegać trybu określonego w § 19 ust.1 pkt9. 

n) Bezwzględnie zakazuje się uczniom: 

 palenia tytoniu; 

 picia alkoholu pod dowolną postacią; 

 posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających; 

 przynoszenia do szkoły ostrych i niebezpiecznych przedmiotów; 

 bójek i znęcania się nad kolegami i koleżankami; 

 samowolnego wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajęć i przerw międzylek-

cyjnych; 



 

 

 samowolnego oddalania się od grupy w czasie wycieczek oraz zorganizowanych 

wyjść poza teren gimnazjum; 

 siedzenia na schodach, parapetach. 

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia w gimnazjum: 

1) Przyjmujący skargi i wnioski sporządza notatkę zawierającą: 

a) imię, nazwisko i adres składającego skargę; 

b) zwięzłe określenie sprawy; 

c) nazwisko osoby, do której będzie kierowana skarga; 

d) imię i nazwisko przyjmującego skargę; 

e) podpis składającego skargę. 

2) Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje 

sekretarz gimnazjum, który: 

a) prowadzi rejestr skarg i wniosków; 

b) udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku 

załatwienia sprawy; 

c) organizuje przyjęcie składającego skargę przez dyrektora; 

d) opracowuje analizy dotyczące rozpatrywania i załatwiania spraw; 

e) zgłaszający się w sprawie skarg i wniosków ma prawo wglądu do dokumentów rozpa-

trywanej skargi, wniosku. 

3) Jeżeli gimnazjum nie jest właściwą instytucją do rozpatrywania skargi, sekretarz gimna-

zjum niezwłocznie- nie później niż w terminie 7 dni- przekazuje skargę właściwemu orga-

nowi i jednocześnie zawiadamia o tym skarżącego. 

4) Skarga powinna być rozpatrywana bez zwłoki, a jeśli konieczne są uzgodnienia lub prze-

prowadzenie postępowania wyjaśniającego, powinna być załatwiona w terminie: 

a) jednego miesiąca od daty wpłynięcia; 

b) dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeśli sprawa jest szczegól-

nie skomplikowana. 

5) W razie niemożności załatwienia sprawy w ciągu miesiąca dyrektor gimnazjum ma obo-

wiązek zawiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz 

o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia. 

6) Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać: 

a) numer sprawy; 

b) wskazanie w jaki sposób sprawa została załatwiona; 

c) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnio-

nej do załatwienia sprawy. 

7) Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor gimnazjum. 

 



 

 

§ 23 

 

1.Gimnazjum posiada własny sztandar, o wymiarach 1m x 1m, z jednej strony w kolorze białym, z 

drugiej-  czerwonym. Obszyty jest złotymi frędzlami. Na białym tle wyszyte są insygnia papie-

skie oraz złoty napis „Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II”, poniżej „Grębków 2005”. Na 

czerwonym tle widoczny jest srebrny orzeł ze złotą koroną, wokół złoty napis „Bóg Honor Oj-

czyzna Nauka”.  

2.Gimnazjum posiada ceremoniał szkolny i może posiadać godło. 

 

§ 24 

 

Regulaminy określające działalność organów gimnazjum nie mogą być sprzeczne z zapisami niniej-

szego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 25 

 

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

2. Obsługę finansowo- administracyjną gimnazjum prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświato-

wych w Grębkowie. 

 

§ 26 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna. 

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały w trybie przewidzianym dla jej ustalenia.  

3. Statut i wszelkie zmiany przesyłane są Kuratorowi Oświaty celem sprawdzenie jego zgodności 

z prawem oraz Radzie Gminy – do wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznikami do niniejszego Statutu są: 

1) Nr 01- Wewnątrzszkolny System Oceniania; 

2) Nr 02- Regulamin Gimnazjum; 

3) Nr 03- Program Wychowawczy Gimnazjum; 

4) Nr 04- Szkolny Program Profilaktyki; 

5) Nr 05- Regulamin Rady Pedagogicznej; 

6) Nr 06- Regulamin Rady Rodziców; 

7) Nr 07- Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

8) Nr 08- Regulamin przyjmowania uczniów do gimnazjum; 

9) Nr 09- Regulamin dyżurów nauczycieli; 

10) Nr 10- Regulamin oczekujących na autobus; 

11) Nr 11- Regulamin świetlicy; 

12) Nr 12- Regulamin biblioteki; 

13) Nr 13- Strategia  Działań Wychowawczych i Zapobiegawczych  oraz Interwencyjnych wobec 

Dzieci i Młodzieży zagrożonych Uzależnieniem; 

14) Nr 14- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

15) Nr 15- Wewnątrzszkolny System Działań Dyscyplinujących w Gimnazjum. 

 

Data ostatniej nowelizacji: ……………………., po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego.  


