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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 

ze zm.). 

 

 

 

 

 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 
 

1. Pełna nazwa Gimnazjum brzmi:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

Gimnazjum Publiczne w Szewcach 

ul. Strzeszowska 7 

2. Gimnazjum w Szewcach, zwane dalej Gimnazjum, jest szkołą publiczną.  

3. Gimnazjum wraz z Przedszkolem Publicznym w Strzeszowie oraz Szkołą Podstawową w 

Szewcach wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.  

4. Siedzibą Gimnazjum jest budynek wraz z działką przy ulicy Strzeszowskiej nr 7 w 

Szewcach.  

5. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Urząd Gminy Wisznia Mała.  

6. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.  

7. Gimnazjum działa na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), ustawy o finansach publicznych oraz 

niniejszego Statutu. 

8. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.  
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§ 2 
 

1. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej i 

przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty.  

2. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi trzy lata.  

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej.  

 

 

 

 

Rozdział II 
 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 

 

§ 3 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w 

przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i 

Programie Wychowawczo Profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska.  

2. Podstawowymi celami Gimnazjum są:  

1) sprawowanie opieki nad uczniami, kształtowanie środowiska wychowawczego 

sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w prawie oświatowym, 

stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w taki sposób, by była przygotowana do 

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz do życia we współczesnym 

świecie,  

3) rozwijanie w świadomości wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości 

Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,  

4) dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,  

5) kształtowanie osobowości uczniów, ich wrażliwości moralnej i życia duchowego 

poprzez zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia w lekcjach religii.  

3. Podstawowymi zadaniami Gimnazjum są: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;  

2) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  

3) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;  

4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w 

procesie uczenia i nauczania; 
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5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 

nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

7) kształtowanie osobowości uczniów, ich wrażliwości moralnej i życia duchowego 

poprzez zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia w lekcjach religii; 

8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  z 

zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

9) realizacja podstawy programowej nauczania ogólnego uwzględniająca możliwości 

intelektualne i rozwojowe uczniów; 

10) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

11) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania; 

12) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na 

inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;   

13) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

14) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów;  

15) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;  

16)  umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej;  

17) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

18) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo 

edukacyjnozawodowe;  

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;  

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 

umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;  

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;  

22)  rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;  

24)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w 

kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;  

25) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i 

ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;  

26) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji;  
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27) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

 

 

§ 4 
 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje cała działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły obejmujący  wszystkie treści i działania o  charakterze 

wychowawczym; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o   charakterze 

profilaktycznym. 

2. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych, poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie 

warsztatów i szkoleń. 

3. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

 

 

Rozdział III 
 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE GIMNAZJUM 

 

 

§ 5 

 

Organa szkoły 
 

 

1. Organami zarządzającymi Gimnazjum są:  

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zwany dalej Dyrektorem Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców Zespołu Szkół w Szewcach, zwana dalej Radą Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rzecznik Praw Ucznia. 
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§ 6 

 

Dyrektor Szkoły 
 

1. Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni z urzędu Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Szewcach, powołany w drodze konkursu wedle zasad określonych w odrębnych 

przepisach.  

2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.  

3. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

4. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki w 

szczególności przez to, że:  

1) sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i 

zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) przedkłada Radzie Pedagogicznej raz w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

10) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 

11) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum, wykonuje 

inne zadania wynikające z odrębnych przepisów, w szczególności może wystąpić o 

skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły i przeniesienie go do innej szkoły w 

przypadkach określonych w Statucie, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.  

5. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach, dni wolne od zajęć;  

5) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 
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6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w 

szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

10) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

11) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

12) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

6. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla uczących w Gimnazjum 

nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w 

szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków 

Zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły.  

7. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

8. Dyrektora Szkoły w kierowaniu Gimnazjum wspomaga Wicedyrektor. 

9. Powierzenia funkcji Wicedyrektora, który w zakresie obowiązków posiadać będzie 

nadzór nad funkcjonowaniem Gimnazjum, a także jego odwołania, dokonuje Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

 

 

§ 7 

 

Rada Pedagogiczna 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

2. Radę Pedagogiczną tworzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy zatrudnieni nauczyciele.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  

4. Do uprawnień stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole;  

3) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, podejmowanie 

uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

5) podejmowanie uchwał dotyczących aktualizacji Statutu Szkoły;  
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6) ustala szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów oraz  trybu odwoławczego 

od tych ocen. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje:  

1) decyzję Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów Gimnazjum i 

przeniesieniu go do innej szkoły; 

2) organizację pracy Gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych;  

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) powołanie lub odwołanie wicedyrektora.  

6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w 

miarę potrzeb. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej ½ jej członków.  

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej 

są protokołowane.   

9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  O 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący 

oraz Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym 

Szkoły Podstawowej uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. 

Rozstrzygnięcie Kuratora jest ostateczne.  

 

 

§ 8 

 

Rada Rodziców 
 

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów szkoły; dla lepszej  efektywności 

współpracy rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum tworzy się jedną Radę 

Rodziców Zespołu Szkół w Szewcach.  

1) W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

2) W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

3) Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala walne zebranie 

rodziców uczniów Zespołu Szkół w Szewcach.  
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4) Rada Rodziców wspiera statutową działalność szkoły we wszystkich jej dziedzinach, 

w tym także pozyskuje i dysponuje funduszami z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli; 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

2) występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły;  

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor 

Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 

przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

4. Niezależnie od uprawnień Rady Rodziców rodzicom przysługuje prawo do:  

1) znajomości zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) rzetelnej informacji dotyczącej zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce 

swego dziecka; 

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

dziecka;  

5. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji na 

tematy wychowawcze. Spotkania te powinny odbywać się przynajmniej raz w ciągu 

kwartału.  

 

 

§ 9 

 

Samorząd Uczniowski 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.  

3. Samorząd Uczniowski działa przez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów.  
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4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych 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 i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

§ 10 

 

Rzecznik Praw Ucznia 
 

1. W Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.  

2. Podstawą jego działalności jest Regulamin Rzecznika Praw Ucznia.  

3. Wybory na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia przeprowadza się razem z wyborami do 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja Rzecznika trwa dwa lata.  

5. Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie. Jego działania nie mogą być 

sprzeczne z obowiązującym prawem i niniejszym Statutem. 

6. Rzecznik Praw Ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz 

podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach między uczniami, a 

nauczycielami lub Dyrekcją Szkoły . 

7. W swojej misji Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach 

wychowawców. 

8. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności: 

1) znajomość – Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka; 

2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia; 

3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia; 

4) udzielanie pomocy uczniom  zgodnie z ustalonym trybem postępowania; 

5) kontrola realizacji i rozwiązywanie spraw spornych; 

6) składanie sprawozdania przed Radą Pedagogiczną ze swojej działalności. 
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Rozdział IV 
 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM 

 

 

§ 11 
 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące 

organizacji roku szkolnego.  

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący.  

3. Arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do 30 

kwietnia każdego roku na podstawie ramowych planów nauczania. Zatwierdza się go 

do 30 maja. 

4. Zajęcia edukacyjne w każdym roku szkolnym prowadzone są w dwóch semestrach. 

Semestr pierwszy trwa od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym do końca stycznia następnego roku kalendarzowego. Semestr drugi trwa od 

początku lutego do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

5. W arkuszu szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie 

z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych 

przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli.  

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.  

 

 

§ 12 

 

Organizacja szkoły 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki, w danym roku szkolnym, uczą się przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych, dążenie do 

większej indywidualizacji procesu dydaktycznego lub intensyfikacji działań 

dydaktycznych. Dotyczy to:  

a) języków obcych;  

b) informatyki; 

c) wychowania fizycznego. 

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

oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, a wychowania fizycznego 26. Podział na 
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grupy w innych przypadkach uzależniony jest od zgody organu prowadzącego oraz 

możliwości finansowych szkoły, a także wielkości sal lekcyjnych. W przypadku małej 

liczby uczniów można utworzyć grupy międzyklasowe. Minimalną liczbę uczniów w 

grupie ustala organ prowadzący szkołę.  

4. Minimalną liczbę uczniów w grupie ustala organ prowadzący szkołę.  

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danej klasy zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego.  

 

 

§ 13 
 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy.  

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym.  

3. Godzina lekcyjna  trwa 45 minut, 

 

 

§ 14 
 

1. Wybrane zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym również w formie wycieczek przedmiotowych.  

2. Gimnazjum może organizować wycieczki klasowe lub międzyklasowe. W wycieczce 

powinno brać udział co najmniej 80% uczniów danej klasy. Koszt udziału opiekunów 

pokrywają uczestnicy wycieczki.  

3. Organizatorzy wycieczek ponoszą wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jej 

przebieg zgodnie ze stosownymi przepisami. 

 

 

§ 15 

 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywających na terenie szkoły budynek 

szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego.  

1) Obecność systemu monitoringu wizyjnego w szkole ma nie tylko zapewniać 

bezpieczeństwo uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom 

przebywającym na terenie szkoły, ale również rozbudzać samodyscyplinę i wymuszać 

bardziej kulturalne i przemyślane zachowania wynikające ze świadomości bycia 

obserwowanym.  

2) Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu 

wizualnego są upoważnieni Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor.  

3) O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo Dyrektor Szkoły.  

4) Zapis ten może być udostępniony:  
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a) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych 

oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie; 

b) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez 

monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom 

dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej 

przemocy; 

c) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, 

akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały 

kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań 

interwencyjnych i wychowawczych; 

d) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu 

niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych 

działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.  

5) W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa Dyrektor Szkoły udostępnia 

zapis monitoringu funkcjonariuszom policji, prokuratury lub sądu. 

6) Zarejestrowane przez system monitoringu niewłaściwe czy też naganne zachowania 

ucznia mogą być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania.  

 

 

§ 16 

 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

 
1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2.  Do zadań koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w 

działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  i 

naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  i 

uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

§ 17 
 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, wyznaczając 

jednocześnie jego zastępcę, który w przypadku nieobecności wychowawcy przejmuje 

jego obowiązki.  
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2. Dla zapewnienia optymalizacji procesu wychowawczego Dyrektor Szkoły dba o to, by 

wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w Gimnazjum.  

3. Wychowawca, jako uczestnik procesu wychowawczego i jednocześnie opiekun 

ucznia, zobowiązany jest w szczególności do:  

1) otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,  

2) współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i 

koordynując działania wychowawcze,  

3) utrzymywania, również z własnej inicjatywy, kontaktu z rodzicami, ustalania 

potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów, informowania rodziców o 

problemach wychowawczych, współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi 

specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i 

potrzeb uczniów, wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy, 

takich jak:  

a) założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego; 

b) kontrola frekwencji uczniów;  

c) sporządzania sprawozdań semestralnych i rocznych.  

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej 

organizacyjnej Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga i psychologa 

szkolnego, rodziców uczniów, a także wyspecjalizowanych placówek, instytucji 

oświatowych oraz zdrowotnych.  

5. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy po 

raz pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy.  

6. Dyrektor może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji:  

1) z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego niewywiązywania się wychowawcy z 

powierzonych mu obowiązków lub w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych,  

2) na wniosek rodziców reprezentujących co najmniej 2/3 uczniów danej klasy,  

3) na wniosek co najmniej 2/3 uczniów danej klasy,  

4) na pisemny, uzasadniony wniosek wychowawcy.  

 

 

 

 

Rozdział V 
 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW 

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

 

§ 18 

 

Zadania nauczycieli  
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:  

1) czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz 

posiedzeniach, na które został powołany; 

2) dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;  



Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szewcach Gimnazjum Publicznego w Szewcach 

16 

 

3) pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem;  

4) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi 

dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki; 

5) życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów;  

6) udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijanie 

zainteresowania uczniów danym przedmiotem;  

7) dbałość o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe, inny 

sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły; 

8) stałe dążenie do wzbogacania wyposażenia gabinetu przedmiotowego;  

9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i obiektywne ocenianie uczniów;  

10) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej; 

11) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

12) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów 

(sporządzanie protokołów klasyfikacyjnych i sprawozdań z realizacji zajęć 

pozalekcyjnych), a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć; 

14) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

15) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

16) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły. Dyżury trwają do zakończenia zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych 

prowadzonych przez nauczycieli Zespołu; harmonogram pełnienia dyżurów ustala 

Dyrektor Szkoły; za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach pozalekcyjnych odpłatnych 

odpowiadają organizatorzy tychże zajęć. 

6. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na 

niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy 

wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne); 

nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w 

czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 
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4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 

budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

5) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;  

7) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

7. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora; 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i 

kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie nie może pozostawić uczniów bez 

żadnej opieki. 

10. Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo. 

 

 

§ 19 

 

Prawa nauczyciela 
 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci; 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób; 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy; 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; 

5) wynagrodzenia za swoją pracę; 

6) urlopu wypoczynkowego; 

7) dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach. 

 

 

§ 20 
 

Obowiązki nauczyciela 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka, 
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5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów, 

6) traktować uczniów z szacunkiem, 

7) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim, 

8) planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania, 

9) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, 

studiach podyplomowych, 

10) wykorzystywać różne metody nauczania. 

 

 

§ 21 

 

Zadania wychowawcy 
 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

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

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia; 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem; 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami. 

6. Wychowawca: 

1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce 

ucznia; 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami 

celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia 

konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce; 

3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia; 

4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi. 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, 

2) prowadzi arkusze ocen, 

3) wypisuje świadectwa, 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

8.   Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z : 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
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3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

 

§ 22 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

 

 

§ 23 
 

1. Dyrektor Szkoły może powołać zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Powołane zespoły pracują w oparciu o roczne plany pracy. 

3. Plany pracy zespołów znajdują się w dokumentacji szkolnej. 

4. Do zadań zespołu należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów nauczania oraz sposobu badania osiągnięć uczniów; 

3) opiniowanie wybranych lub opracowanych programów nauczania i podręczników; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

 

§ 24 

 

Wicedyrektor 

 
1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) zastępuje Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności; 

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze; 

3) wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

§ 25 

 

Pedagog i psycholog szkolny 
 

1) Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:  

1) rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń uczniów jak również ich 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień; 
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2) aktywny udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły; 

3) zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży; 

4) opieka nad uczniami szczególnej troski;  

5) preorientacja zawodowa;  

6) informowanie o podstawowych zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych;  

7) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i 

szkolną służbą zdrowia.  

8) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktycznego szkoły; 

9) współpraca z wychowawcami klas i Radą Rodziców w organizowaniu pomocy 

materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

10) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

11) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania uzdolnień i rozwoju 

ucznia; 

12) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  

13) zapobieganie zaburzeniom zachowania uczniów;  

14) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami opieki i 

wychowania, w tym poradniami specjalistycznymi w zakresie diagnozy 

specjalistycznej; 

15) prowadzenie dokumentacji: dziennika pedagoga i psychologa, indywidualnych teczek 

uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności 

uzupełniających. 

 

 

§ 26 
 

1. Stanem zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej zajmuje się służba zdrowia 

zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

   

§ 27 
 

Zasady organizacji zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom. 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, profilaktyki i wychowania 
 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez 

nauczycieli tych przedmiotów. 

2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez 

rodziców stosownego oświadczenia. 

3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

zajęcia logopedyczne, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe. 
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4. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom 

pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową. 

5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące 

nauczania i wychowania. 

7. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz 

spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

 

 

§ 28 
 

Świetlica szkolna 
 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na  organizację dojazdu 

do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. 

2) Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do potrzeb w  

danym roku szkolnym. 

2. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc 

w nauce oraz odpowiednie warunków do nauki. 

3. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z 

rodzicami; 

2) wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem; 

3) niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego; 

4) opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych 

trudności; 

5) organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne; 

6) organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu); 

7) organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych 

wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu; 

8) wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej 

ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej); 

9) organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego 

udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły; 

10) stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym; 

11) udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego; 

12) organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro 

wspólne. 

4. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy; 

2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów; 

3) stworzenia regulaminu świetlicy; 

4) opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 
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7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia w szkole ciepłego 

posiłku i w tym celu prowadzi punkt wydawania posiłku (stołówkę szkolną) mieszczący 

się w świetlicy szkolnej.  

8. Posiłki udostępniane są odpłatnie, zgodnie z warunkami umowy między rodzicami, a 

dostawcą posiłków, za zgodą dyrektora. 

 

 

§ 29 

 

Biblioteka szkolna 

 
1. Biblioteka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szewcach jest pracownią szkolną 

zaspokajającą potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie: 

1) zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu Szkół;  

2) rozwijania zainteresowań uczniów;  

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;  

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

5) udostępniania książek i innych źródeł informacji;  

6) tworzenia warunków do poszukiwania,  

7) porządkowania i wykorzystywania informacji z   różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną;  

8) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów praz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

9) organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

2. Pomieszczenia biblioteki Zespołu Szkół umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów. 

3) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i 

po ich zakończeniu. 

4) Czytelnik opuszczający Zespół Szkół zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych 

materiałów (książki, czasopisma, płyty) z biblioteki szkolnej. 

5) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz innymi bibliotekami: 

1) Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach: 

a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach 

upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, 

wystaw książkowych itp. 

b) trwałości wiedzy i umiejętności uczniów; 

c) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach 

czytelniczych; 

d) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności 

wychowawcze 
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2) Uczniowie: 

a) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece 

(udostępnienie książek i innych źródeł informacji); 

b) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani; 

c) wszyscy uczniowie  (a szczególnie ci z indywidualnymi zainteresowaniami), 

otrzymują wsparcie, dzięki czemu mogą wyrabiać i pogłębiać nawyki czytania 

i uczenia się; 

d) są informowani o aktywności czytelniczej; 

e) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,  

f) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w 

doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych (stwarzane są 

warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z   

różnych źródeł); 

g) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych  

(stwarzane są warunki do posługiwania się technologią informacyjną); 

h) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru 

podręcznego.  

3) Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania 

się w celu:  

a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów (organizowane są różnorodne 

działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów); 

b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej; 

c) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki; 

d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z 

informacji; 

e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w 

zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie. 

4) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:  

a) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki 

metodyczne, czasopisma pedagogiczne; 

b) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do 

pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część 

zajęć; 

c) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w 

bibliotece; 

d) Dyrektor Szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują 

informację o stanie czytelnictwa; 

e) mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów 

multimedialnych.  

5) Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 

partnerstwa w:  

a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach 

rodzicielskich); 

b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania; 
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c) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych. 

6) Rodzice:  

a) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece; 

b) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci; 

c) mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły i 

Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.  

7) Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami: 

a) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa; 

b) wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu gminnym; 

c) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach 

informacji. 

8) Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Wiszni Małej 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z Biblioteki Gminnej; 

b) udział w konkursach poetyckich i plastycznych; 

c) udział w spotkaniach z pisarzami. 

 

 

§ 30 
 

1. Dla realizacji swych celów szkoła posiada również:  

1) salę gimnastyczną i boisko,  

2) pracownię komputerową, 

3) pracownię przyrodniczą, 

4) archiwum,  

5) szatnię.  

  

 

 

 

Rozdział VI 
 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

 

§ 31 
 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum jest ukończenie sześcioletniej 

szkoły podstawowej i przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów do szkoły  spoza obwodu w celu 

przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.  

3. Zasady rekrutacji do Gimnazjum określają odrębne przepisy.  
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Rozdział VII 
 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

 

§ 32 
 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w szkole, oddziale 

przedszkolnym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. 

kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 30 

kwietnia 2013 r., poz. 532).  

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

1)  diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2)  rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 

wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań  związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

3) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

4) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie; 
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7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

§ 33 
 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący  w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy i doradcy zawodowi. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego 

zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

5) pomocy nauczyciela. 

 

 

§ 34 
 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

1) zajęć  rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć  specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 
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5) porad i konsultacji. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom, nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się  dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz prowadzi się  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

zajęć  wynosi do 8. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających  trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 8. 

5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 5. 

6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają  naukę. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 4. 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się 

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Liczba uczestników zajęć  wynosi do 10. 

8. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda,  a w  miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

10. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach  specjalistycznych 

trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 

objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 35 

 
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista 

niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i 

informuje o tym wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną           

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem podczas zebrań wychowawcy z zespołem 

uczącym. 

3. W przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji przez wychowawcę klasy, że 

konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca 
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zgłasza ten fakt do dyrektora szkoły w celu ustalenia form udzielania tej pomocy, okresu 

ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które             

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

5. Wychowawca klasy planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracując z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, wychowawcami grup, 

specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem oraz z poradnią. 

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w 

celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z 

uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o 

spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli 

na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań 

edukacyjnych lub terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także 

ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego ucznia. 

8. Potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

9. Wychowawca informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pisemną informację o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane przekazuje rodzicom, z upoważnienia Dyrektora Szkoły, wychowawcy lub 

specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem. Uczeń zostanie objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną po uzyskaniu od rodziców/prawnych opiekunów pisemnej 

zgody. 

10. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) dziennik zajęć, w którym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach, do którego 

wpisuje się: 

a) nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym; 

b) indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – 

program 

c) pracy grupy; 

d) tematy przeprowadzonych zajęć; 

e) ocenę postępów ucznia w odniesieniu do prowadzonych zajęć; 

f) wnioski dotyczące dalszej pracy. 

 

 

§ 36 
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1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści  w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i 

uzdolnień uczniów. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy 

wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

 

§ 37 

 
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub 

zagrożeniem niedostosowaniem społecznym organizowana jest w następujący sposób: 

1) W szkole powołuje się zespół ds. pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.  

2) W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu oraz 

nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

3) Dla uczniów, o których mowa w punkcie 1, zespół na podstawie orzeczenia 

opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny na okres wskazany w 

orzeczeniu.  

4) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera: 

a) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;  

b) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku ucznia niepełnosprawnego – zakres 

działań o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie – 

zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego 

niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym. 

 

 

§ 38 
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1. Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone są 

przez Dyrektora zgodnie z przepisami. 

2. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone są przez zespół wymieniony 

w punkcie 1. 

5. Zespół, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami 

ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną . 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.  

7. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim.  

 

 

 

 

Rozdział VIII 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

 

§ 39 
 

1. Uczeń ma prawo do :  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy 

umysłowej; 

2)   opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i 

poszanowania godności własnej; 

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

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swej pracy; 

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

oraz religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

5)   pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce; 

6)   odpoczynku w czasie przerw pomiędzy lekcjami oraz w okresie ferii 

międzysemestralnych i świątecznych; na okres ferii nie zadaje się pisemnych prac 

domowych; 

7)   znajomości z wyprzedzeniem przynajmniej jednego tygodnia terminu i zakresu 

pisemnych prac sprawdzających wiadomości, trwających co najmniej jedną godzinę 

lekcyjną. Praca musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia nauki może odbywać się tylko jeden 
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całogodzinny sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Kolejny 

sprawdzian nie może się odbyć przed poinformowaniem uczniów o wynikach 

poprzedniego. Kartkówki trwają do 15 minut i mogą obejmować materiał bieżący z 

trzech ostatnich godzin lekcyjnych danego przedmiotu. W przypadku realizowania 

jednego zagadnienia na więcej niż jednej godzinie lekcyjnej kartkówka lub 

odpowiedź ustna może obejmować materiał trzech ostatnich zagadnień. Nieobecność 

ucznia na pracy pisemnej nie może być podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej z tej pracy; 

8)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi, po 

uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnianie pomieszczeń, 

sprzętu lub pomocy dydaktycznych; 

9)   wpływania na życie szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego; 

10) korzystania z pomocy stypendialnej (lub doraźnej), zgodnie z odrębnymi przepisami;  

11) jednego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do finału konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty; 

12) zgłaszania wychowawcy oraz Dyrektorowi Szkoły opinii i uwag na temat sposobu 

prowadzenia zajęć i postępowania nauczycieli; uczniowie lub rodzice mają prawo 

zwrócić się do Dyrektora Szkoły z prośbą o zmianę nauczyciela bądź wychowawcy;  

13) wsparcia na terenie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi ma polegać na właściwym 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności:  

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

d) ze szczególnych uzdolnień,  

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  

i) z niepowodzeń edukacyjnych,  

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,  

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą  

2. Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum; 

2) postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię Gimnazjum; 

3) aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym; 

4) systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem, a 

nieobecności usprawiedliwiać niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później 
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niż na najbliższej lekcji wychowawczej; w uzasadnionych przypadkach 

wychowawca może wyznaczyć inny termin dostarczenia usprawiedliwienia; 

formę usprawiedliwień określa wychowawca w porozumieniu z uczniami i 

rodzicami; nieobecności usprawiedliwia wyłącznie wychowawca lub wyznaczona 

przez niego osoba; w przypadku nieobecności dłuższej niż 3 dni rodzice 

najpóźniej 4 dnia winni powiadomić wychowawcę o przyczynach absencji i 

przewidywanym terminie powrotu ucznia do szkoły; 

5) posiadać dzienniczek (zeszyt kontaktów) zawierający:  

a) imię i nazwisko ucznia , klasę, do której uczęszcza, adres, numer telefonu 

domowego,  

b) dane o sposobach kontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),  

c) wzory podpisów rodziców (prawnych opiekunów),  

d) miejsce na korespondencję między rodzicami (prawnymi opiekunami) i 

szkołą;  

6) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

zażywania środków odurzających; 

7) troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek; 

8) dbać o estetykę ubioru, zachowywać się zgodnie z tradycyjnymi, 

niekontrowersyjnymi normami obyczajowymi; w doborze ubioru, rodzaju fryzury, 

biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy 

( niedopuszczalne jest nadmierne odsłanianie ciała, wszelkie innowacje stroju 

określające przynależność do „subkultury ”. Uczeń ma obowiązek przestrzegać 

zasad higieny osobistej oraz estetyki; 

9) nosić strój galowy (przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – ciemna 

spódnica , biała bluzka; dla  chłopców – ciemne spodnie, biała bluzka) w czasie: 

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych 

lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze  reprezentacji, 

b) imprez  okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie Dyrekcja, 

wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna; 

10) pozostawiać wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki ) w szafkach szkolnych i nosić 

zmienne obuwie; 

11) naprawić wyrządzone przez siebie szkody (sposób naprawienia szkody określa 

każdorazowo Dyrektor Szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony 

sprzęt),  

12) uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie Gimnazjum (każda klasa 

zobowiązana jest do pełnienia całotygodniowego dyżuru na terenie szkoły jeden 

raz w semestrze),  

13) szanować godność własną, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i 

kolegów oraz gości szkoły,  

14) pozostawać – w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między 

lekcjami – na terenie szkoły (budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko 

szkolne),  

15) przebywać we wskazanych przez Dyrektora Szkoły miejscach w trakcie trwania 

planowych zajęć z religii lub wychowania fizycznego, w których uczeń, zgodnie z 

wcześniej wydaną decyzją, nie uczestniczy. Po otrzymaniu pisemnego 

oświadczenia rodziców biorących odpowiedzialność za ucznia w czasie jego 
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nieobecności na tych zajęciach Dyrektor Szkoły może ucznia zwolnić z tego 

obowiązku w przypadku, gdy wychowanie fizyczne lub religia jest pierwszą lub 

ostatnią planową lekcją, 

16) brać udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

3. Projekt Edukacyjny 

1)    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na 

celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

2)   Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści.  

3)   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania:  

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.  

4)    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

5)   Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

6)   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje 

się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

7)   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego.  

 

 

 

 

§ 40 
 

1. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków uczeń może otrzymać następujące 

wyróżnienia i nagrody:  

1) pochwałę  wychowawcy klasy, nauczyciela, 

2) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli, 

3) list gratulacyjny Dyrektora skierowany do rodziców (prawnych opiekunów); 
4) dyplom uznania, 

5) nagrodę finansową lub rzeczową (fundowaną przez Radę Rodziców);  

6) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły; 

7) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce.  

2. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mogą zostać wyróżnieni nagrodą 

Dyrektora Szkoły.  

3. Wyżej wymienione nagrody mogą być przyznawane jednocześnie. 

4. Wychowawca informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów ) ustnie lub pisemnie o 

decyzji przyznania ww. nagrody lub wyróżnienia uczniowi. 
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§ 40 
 

1. Postępowanie ucznia wbrew postanowieniom Statutu Gimnazjum powoduje nałożenie 

kar dyscyplinarnych w postaci:  

1) upomnienia wychowawcy,  

2) upomnienia Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, 

3) nagany Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, 

4) przeniesienia do równoległej klasy w tej samej szkole/jeżeli jest to możliwe/ na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

5) skreślenia z listy uczniów i przeniesienia do innego gimnazjum.  

2. Kara winna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia.  

3. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o udzieleniu nagany w przypadku:  

1) nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu,  

2) postępowania niegodnego, nieodpowiedzialnego, godzącego w dobre imię Gimnazjum 

w szczególności:  

a) nieprzestrzeganie Statutu szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, 

b) lekceważenie obowiązków szkolnych, opuszczanie i ucieczki z zajęć szkolnych, 

spóźnianie się, 

c) dewastację i niszczenie majątku szkolnego, brak reakcji na negatywne 

zachowania innych uczniów, 

d) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na otoczenie, zachowania 

agresywne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zastraszanie, 

krzywdzenie innych przez podważanie autorytetu, opinii, 

e) arogancki sposób bycia, zachowania, brak szacunku dla starszych, dla nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi, 

f) palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie, rozprowadzanie lub namawianie 

do używania środków psychoaktywnych, 

g) kradzież, fałszowanie dokumentów, fałszowanie podpisów rodziców i 

nauczycieli, 

h) wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów, 

i) używanie jakichkolwiek środków łączności podczas zajęć dydaktycznych.  

4. Udzielona przez Dyrektora Szkoły nagana (kopia) jest dołączana do  (dokumentacji 

ucznia). Nagana ulega zatarciu po upływie 12 miesięcy od daty jej udzielenia. Na 

uzasadniony zachowaniem ucznia wniosek wychowawcy termin ten może zostać decyzją 

Dyrektora skrócony, z zastrzeżeniem, że zatarcie nagany nie może nastąpić przed 

upływem 6 miesięcy od dnia jej udzielenia. Zatarcie nagany oznacza uznanie jej za 

niebyłą i usunięcie jej z arkusza ocen ucznia.  

5. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, poprzez 

wystąpienie do dyrektora innej placówki oświatowej z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innego gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz uchwały 

Rady Pedagogicznej w przypadku:  

1) złamania zakazu spożywania alkoholu, stosowania, rozprowadzania lub namawiania 

do używania środków psychoaktywnych; 

2) ponownego popełnienia wykroczenia zagrożonego naganą Dyrektora Szkoły; 

3) świadomego niszczenia mienia szkoły; 
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4) działania stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników 

szkoły;  

5) postępowania niegodnego, nieodpowiedzialnego, godzącego w dobre imię szkoły.  

6. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary:  

1) do Dyrektora Szkoły od kary upomnienia wychowawcy, w terminie 3 dni; 

2) do Dyrektora Szkoły od kary upomnienia lub nagany , przeniesienia do równoległej 

klasy - składając pisemna prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni; 

3) do Dyrektora Szkoły od kary skreślenia z listy uczniów – w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

7. Rozpatrzenie odwołania do Dyrektora Szkoły następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia.  

8. Ostateczną decyzję Dyrektor Szkoły podejmuje po konsultacji z wychowawcą ucznia, 

pedagogiem lub psychologiem.  

9. Uczeń nie może: 

1) używać telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających na terenie szkoły; 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów); 

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

 

 

 

 

Rozdział IX 
 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 
 

 

§ 41 
 

1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który szczegółowo jest 

opisany w załączniku do niniejszego statutu. Zmiana WSO wymaga uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

Rozdział X 
 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PROWADZENIA 

DOKUMENTACJI, 

UŻYWANIA PIECZĘCI I STEMPLI 

 

 

§ 42 
 

1. Gimnazjum Publiczne jest jednostką budżetową, działającą zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami.  

2. Gimnazjum wraz z innymi jednostkami wchodzącymi w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szewcach może posiadać konto środków własnych na podstawie 

uchwały organu prowadzącego. 
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3. Dyrektor organizuje działalność ekonomiczno-administracyjną na terenie podległych 

sobie jednostek i współpracuje z Organem Prowadzącym w zakresie rozliczeń 

finansowo-księgowych, na czele których stoi główny księgowy.  

4. Dyrektor Szkoły zatrudnia pracowników ekonomicznych, administracyjnych, 

technicznych i obsługi w zależności od potrzeb organizacyjnych i możliwości 

finansowych szkoły.  

5. Dyrektor Szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników.  

 

 

§ 43 
 

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

2. Gimnazjum używa pieczęci okrągłej z godłem i stempli według wzoru i zasad 

określonych odrębnymi przepisami.  

 

 

 

 

 

Rozdział XI 
 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

 

 

§ 43 
 

1. Uroczystościami Gimnazjum Publicznego są:  

1) Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego; 

2) Pasowanie na ucznia; 

3) Pożegnanie Absolwentów. 

2. Sztandar może być używany podczas  ważnych uroczystości.  

3. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.  

  

Rozdział XII 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

 

§ 44 
 

1. Organy wskazane w Statucie w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia Statutu w życie 

ustanowią wymagane jego przepisami regulaminy lub dokonają zmian w obowiązujących 

regulaminach, dostosowując ich treść do wymagań Statutu.  

2. Załącznikiem do Statutu Gimnazjum jest projekt organizacji Gimnazjum, przygotowany 

corocznie przez Dyrektora Szkoły, określający organizację pracy Gimnazjum w danym 

roku szkolnym.  

3. Statut Gimnazjum może ulec zmianie w całości lub w części.  
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4. W przypadku zmiany przepisów prawa wniosek w sprawie dostosowania Statutu do 

obowiązujących regulacji ustawowych składa z urzędu Dyrektor Szkoły.  

5. Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

6. Wnioski o zmianę statutu mogą składać Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. 

7. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


