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STATUT 

Zespołu  Szkół w  Łajskach 
 

 

 

 

 

 

 

Statut opracowano na podstawie: 

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z 

późn. zm.), 

2)  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 

późn. zm.), 

3)  rozporządzenia 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 

z późn. zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                

i placówkach (Dz.U. z 2010 r. nr 228 poz. 1487) 

5) przepisów i aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt. 1 i 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ŁAJSKI ,  LISTOPAD 2011 
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                                                                   ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY 

 

§ 1 

 

1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Łajskach 

 

2. W skład Zespołu Szkół w Łajskach wchodzą: 

     1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki, 

     2) Gimnazjum. 

3.Pełna nazwa szkoły podstawowej brzmi: 

      Zespół Szkół w Łajskach 

      Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki. 

4. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: 

      Zespół Szkół w Łajskach 

      Gimnazjum 

5. Siedzibą Zespołu Szkół w Łajskach jest budynek zlokalizowany przy ulicy Kościelnej 63 

    w Łajskach. 

6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi w rozumieniu ustawy o systemie 

     oświaty. 

7. Ustalona nazwa jest używana przez szkoły wchodzące w skład Zespołu w pełnym brzmieniu,  

     z wyjątkiem pieczęci i stempli, na których może być zamieszczony skrót nazwy. 

 

                                                                           §2 

 

 1.Organem  prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Wieliszew. 

 2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie. 

  

 

§ 3    

 

  1.Statut podzielony jest na dwie części: 

  1.1.Część A dotyczy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w  Łajskach 

  1.2.Część B dotyczy Gimnazjum w Łajskach 
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CZĘŚĆ A 

ROZDZIAŁ II 

  Inne informacje o szkole: 

 

1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia: 

1) o szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stanisława Moniuszki w 

Łajskach, 

2) o radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Moniuszki w Łajskach,  

3) o radzie rodziców- należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Moniuszki w Łajskach, 

2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje dzieci objęte obowiązkiem szkolnym 

określonym w ustawie. 

3. Cykl kształcenia w szkole kończy się sprawdzianem zewnętrznym w ostatnim roku nauki 

uprawniającym do dalszego kształcenia w gimnazjum. 

4. W szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny. 

5. W szkole realizowany jest program edukacji włączającej. 

 

  

 

 

 

 ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, zgodnie z ideami zawartymi w 

Konwencji o Prawach Dziecka oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny 

szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom: 

a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w 

sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 
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d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym); 

e) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i 

ochrony zdrowia; 

f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

§ 5 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły  następuje poprzez: 

a) integrację wiedzy; 

- kształcenie zintegrowane w klasach I-III 

- bloki przedmiotowe 

- ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą, medialną, 

patriotyczno – obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie; 

b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: 

- pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, 

- personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, 

- wpajanie zasad kultury życia codziennego; 

c) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, zajęć korekcyjnych; 

d) prowadzenie lekcji religii w szkole; 

e) pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Legionowie, współpracą z sądem rodzinnym, 

Komisariatem Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, PCK; 

f) naukę języka obcego w klasach młodszych. 
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§ 6 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku umieszczonego w pokoju nauczycielskim; 

b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

c) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie 

wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 

10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej; 

d) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli 

technicznej; 

e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 

f) przeznaczenie do nauki oddzielnego skrzydła dla uczniów klas I-III; 

g) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

h) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów i rodzaju pracy; 

i) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz 

przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową; 

j) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w 

stołówce szkolnej; 

k) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej 

czystości; 

l) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

m) różnorodność zajęć w każdym dniu; 

n) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z 

wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 

 

§ 7 

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, 

szkoła udziela wsparcia poprzez: 

a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzieloną przez wychowawcę, pedagoga, 

psychologa i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo; 



6 

 

b) terapię pedagogiczną, grupową dla klas I-III i indywidualną dla klas starszych dzieci z 

ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i 

pisania; 

c) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych; 

d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii i kolonii w miarę 

możliwości. 

 

§ 8 

 

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w formie: 

a) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi; 

b) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu 

indywidualnym, rewalidacji, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej; 

c) spotkań terapeutycznych; 

d) zajęć z preorientacji zawodowej. 

 

§9 

 

Podstawą działalności szkoły są: 

a) podstawy programowe kształcenia ogólnego, 

b) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych, 

c) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne, 

d) program wychowawczy, 

e) program profilaktyki, 

f) ramowe i szkolne plany nauczania, 

g) obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów, szczegółowo  

    określone  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (załącznik nr 1) 

h) arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ  

    prowadzący szkołę. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

 dyrektor szkoły 

 rada pedagogiczna 

 samorząd uczniowski 

 rada rodziców 

2. Dyrektor szkoły: 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole; 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoje 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 

szkoły; 

e) realizuje uchwałę rady pedagogicznej; 

f) kieruje pracami rady pedagogicznej; 

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły; 

h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

i) dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia arkusz organizacyjny szkoły organowi 

prowadzącemu; 

j) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych; 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 
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d) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz odroczeniu obowiązku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także w 

uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą; 

e) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku wychowania 

przedszkolnego poza szkołą. 

 

§ 11 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia i wychowania. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz ich uchwalanie; 

b) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców 

c) zatwierdzanie wyników promowania i klasyfikowania uczniów; 

d) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu 

odwoławczego od tych ocen; 

e) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych; 

f) uchwalanie warunkowej promocji ucznia; 

g) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III; 

h) zatwierdzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 

b) plan finansowy szkoły; 

c) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli; 

d) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w szkole; 

e) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

f) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

g) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego. 

4. Protokoły rady pedagogicznej zapisuje protokolant w ponumerowanej i zaplombowanej księdze 

protokołów. 

5. Rada Pedagogiczna po podjęciu uchwały wnioskuje do Rady gminy o nadanie szkole imienia.  
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6. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego oraz cofa 

zgodę na utworzenie tegoż oddziału. 

 

§ 12 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są: 

- na szczeblu klas: samorządy klasowe, 

- na szczeblu szkoły: samorząd uczniowski. 

2. Do zadań samorządu uczniowskiego należy: 

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego; 

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i 

sposobem ich wykonania; 

c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego; 

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły; 

e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w 

szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań; 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego. 

5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, 

jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 
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§ 13 

1. W szkole działa rada rodziców. Rada rodziców reprezentuje rodziców uczniów, 

współuczestnicząc w działaniach statutowych szkoły. 

2.   Kompetencje rady rodziców: 

- występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły, 

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz 

programu profilaktyki. Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, 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, 

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

2. Rada rodziców  gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania statutowej działalności szkoły, gromadząc dokumentację finansową i 

pełne jej rozliczenie według obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły  

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Regulamin swojej działalności oraz zasady wydatkowania funduszy uchwala rada rodziców. 

 

§ 14 

1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 

działalności szkoły poprzez: 
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a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych; 

b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły; 

c) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. 

2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa 

lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania 

w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. 

 

§ 15 

Świetlica szkolna 

1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie MENiS 

z dnia 21 lutego 1994r. 

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów I-IV , którzy muszą dłużej przebywać w 

szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 

3. Grupa uczniów w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów, 

4. Czas pracy świetlicy zmienia się w każdym roku szkolnym w zależności od potrzeb. 

5. Nauczyciel- wychowawca świetlicy prowadzi następującą dokumentację: 

- plan roczny świetlicy 

- dziennik zajęć świetlicowych 

- karty uczestnictwa w świetlicy 

6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym. 

7. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 
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§ 16 

1. Stołówka szkolna służy do zapewnienia wyżywienia uczniom szkoły, możliwość korzystania z 

obiadów ma każdy uczeń. 

2. W miarę możliwości dla dzieci potrzebujących pomocy obiady są bezpłatne. 

3. Stołówka składa się z sektora kuchennego i pomieszczenia jadalnego 

4. Obsługę stołówki szkolnej stanowi: kucharka, pomoc kuchenna i 

5. intendentka. 

6. Bezpośredni nadzór nad stołówka sprawuje dyrektor szkoły. 

 

§ 17 

1. W szkole tworzy się następujące etaty pracowników administracji  

a) sekretarz szkoły 

b) specjalista do spraw administracji 

c) intendentka 

2. Zakresy czynności pracowników administracji znajdują się w teczce spraw osobowych 

3. W miarę potrzeb istnieje możliwość tworzenia innych stanowisk w administracji szkoły. 

4. W szkole tworzy się następujące etaty pracowników obsługi: 

a) woźna 

b) sprzątaczka 

c) pracownik gospodarczy 

d) strażnik przejścia dla pieszych 

5. Zakresy czynności pracowników obsługi znajdują się w teczce spraw osobowych 

6. W miarę możliwości tworzy się inne stanowiska pracowników obsługi 

7. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje regulamin pracy, premiowania i przyznawania 

nagród. 

8. Bezpośrednim przełożonym pracowników administracji i obsługi jest dyrektor szkoły. 
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ROZDZIAŁ V 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 18 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 

7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, 

w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 

1 września kończy 6 lat. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w wcześniejszym 

przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym 

wyprzedzeniem. 

4. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

- z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 

- na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej 

szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga 

zawiadomienie dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, 

- dzieci spoza gminy – jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę. 

 

§ 19 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności; 

c) poszanowania swej godności, przekonań i własności; 
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d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

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

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 

h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 

i) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów, dni wolnych 

od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się 

tylko w poniedziałki i piątki). 

2. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. „osobistego”, w którym może być 

nieprzygotowany do zajęć szkolnych: 

a) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego” na początku swojej pierwszej lekcji; 

b) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia „dnia osobistego” w dzienniku; 

c) nie wykorzystany w semestrze „dzień osobisty” przepada. 

3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy 

organizować imprezy klasowe i szkolne: 

- Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty 

wycieczki, 

- Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie 

szkoły, 

- Wieczór Wigilijny, 

- Śniadanie Wielkanocne, 

- Dzień Dziecka i Sportu, 

- inne imprezy: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp. 

- Dzień Rodzinny. 

4. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone. 

5. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza  i Poradnię  

Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w 

domu. 

6. Każdy uczeń ma prawo uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, samorządu klasowego – zarówno w przypadku zagrożenia oceną 
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niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju 

zainteresowań. 

7. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo 

do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.  

8. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel nie stawia 

ocen  na nowy semestr, nie robi sprawdzianów (nie wstawia ocen na nowy semestr do 

dziennika). 

9. Uczeń ma prawo do wakacji letnich, zimowych i wiosennych i nie wolno na ten okres zadawać 

pracy domowej. 

10. Uczeń ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw zgodnie z 

obowiązującym trybem składania skarg:  

- Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni zawiadamiają w formie słownej lub pisemnej 

wychowawcę klasy o zaistniałym naruszeniu prawa. Wychowawca sam lub w porozumieniu 

z dyrektorem i radą pedagogiczną rozstrzyga zaistniałe uchybienie i informuje ucznia, jego 

rodziców lub opiekunów prawnych o podjętej decyzji w ciągu 14 dni od dnia złożenia 

skargi. 

- Jeśli wyjaśnienia wychowawcy są niewystarczające uczeń, rodzice lub opiekunowie prawni 

mogą wnieść pisemną skargę do dyrektora szkoły. Po rozpatrzeniu skargi uczeń, rodzice lub 

opiekunowie prawni są poinformowani pisemnie o podjętej decyzji w ciągu 14 dni od dnia 

złożenia skargi. 

- Ponadto, we wszystkich sprawach ich dotyczących uczniowie, rodzice lub opiekunowie 

prawni mają prawo wnosić skargi do Organu Prowadzącego Nadzór pedagogiczny lub 

Rzecznika Praw Ucznia. 

 

§ 20 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza: 

a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób; 

c) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 

d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 

e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 
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f) brać udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie 

zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 

g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia (pracowni, stołówki szkolnej, biblioteki, zajęcia w-f, ...); 

h) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni. 

2. Uczeń korzystający z prawa nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa 

wynikające z rozdziału VII § 6. 

3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu.  

4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa 

uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania. 

5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych 

zajęciach. 

6. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W 

szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży. 

7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. 

8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 

9. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako podstawowego dokumentu 

umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszelkie zwolnienia powinny być odnotowywane w 

dzienniczku. 

10. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, 

nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie 

nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 

11. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, podstawowym zadaniem 

każdego ucznia jest przygotowanie się do zajęć edukacyjnych oraz przestrzeganie zasad 

właściwego zachowania się podczas tych zajęć. Dotyczy to również zajęć dodatkowych, 

nieobowiązkowych. 

12. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na terenie szkoły są wyłączone. Istnieje 

możliwość skorzystania z telefonu komórkowego w nagłej potrzebie tylko na przerwie 

międzylekcyjnej w ramach kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia. 
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§ 21 

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 

- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka; 

b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula. 

3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń: 

- w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła 

jest miejscem pracy, 

- na terenie budynku szkolnego uczeń jest zobowiązany nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu 

(np. niedopuszczalne są wysokie obcasy), 

- uczeń ma obowiązek przestrzegać higieny osobistej oraz estetyki, 

- wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu. 

 

§ 22 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za rzetelność i odwagę uczeń 

może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

- pochwałę wychowawcy wobec klasy, 

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli, 

- list pochwalny do rodziców, 

- dyplom uznania, 

- nagrodę rzeczową, 

- świadectwo z biało – czerwonym paskiem, 

- stypendium szkolne. 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się 

na świadectwie szkolnym. 
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§ 23 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego 

poprzez: 

a) upomnienie wychowawcy klasy; 

b) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły; 

c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

d) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

e) przeniesienie do równoległej klasy; 

f) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć 

na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

- notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w 

regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów, 

- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów, 

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie. 

3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od 

dnia uzyskania kary. 

4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w 

szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, 

rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

- odwołać karę, 

- zawiesić warunkowe wykonanie kary. 

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 
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§ 24 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i 

uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej. 

3. Do przestrzeganie praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i 

nauczyciele. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

 

§ 25 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo 

– zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

- ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego. 

- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania 

decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

- współdziałanie w organizowanie pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 
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§ 26 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i 

szkole; 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i 

zachowaniu; 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy szkoły. 

 

§ 27 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego; 

b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

c) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

d) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów oraz sprawiedliwego traktowania; 

e) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

f) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy; 

g) wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego; 

h) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniając potrzeby i 

zainteresowania uczniów. 

 

§ 28 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 

możliwości powinien opiekować 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. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

b) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

- poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

- współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, 

- włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie 

szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad 

udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

f) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując i o postępach w nauce i o 

zachowaniu ucznia; 

g) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do 

pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z 

przedmiotu. 
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h) Wychowawcy klas piątych do końca lutego mają obowiązek po konsultacji z 

nauczycielami przedmiotów skierować uczniów podejrzanych o dysleksję (bądź inne 

dysfunkcje) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

i) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej. 

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym 

zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór 

bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy. 

9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy nauczyciel: 

a) wyrazi na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji; 

b) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek 

większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ 

ilości uczniów). 

10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej. 

11. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, jest 

pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez 

osoby domagające się zmiany. 

 

ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 29 

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów. 
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§ 30 

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 

do 26 uczniów. 

 

§ 31 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

4. Dopuszcza się zwolnienie uczniów z lekcji w uzasadnionych przypadkach po uprzednim 

poinformowaniu rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. W czasie zajęć edukacyjnych uczeń nie może opuścić szkoły bez opieki rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 

§ 32 

1. Organizacja zajęć dodatkowych: 

a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych 

poza systemem klasowo – lekcyjnym; 

b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych; 

c) liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN. 
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§ 33 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacji szkoła 

zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik 

i następnie przedstawia swoje propozycje radzie pedagogicznej. Rada pedagogiczna, po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Szkolny zestaw podręczników składa się 

z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły do dnia 

31 marca każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie 

programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników. Szkolny zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W tym czasie 

zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez rade 

pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku 

szkolnego. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

 

§ 34 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice 

sobie tego życzą: 

a) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może natomiast zostać zmienione; 

b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są lekcjami etyki; 

c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne; 

d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań; 
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e) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy klasy; 

f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania; 

g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego; 

h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo; 

i) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym; 

j) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 

k) ocena z religii wystawiana jest wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę; 

l) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych; 

m) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z 

programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

n) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w stołówce lub czytelni.  

o) wychowawcy zobowiązani są do sporządzenia listy uczniów, którzy nie uczęszczają na 

lekcje religii i dostarczenie jej do stołówki lub czytelni. 

p) ocena z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen z przedmiotów. 

 

§ 35 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.  

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

- gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

- korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę, 

- korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni, 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

a) kształcąco – wychowawczą poprzez: 

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

- przygotowania do korzystania z różnych źródeł informacji, 
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- kształcenie kultury czytelniczej, 

- wdrażanie do poszanowania książki, 

- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez: 

- współdziałanie z nauczycielami, 

- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

c) kulturalno – rekreacyjną poprzez: 

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania 

ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania 

z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

a) koordynowanie pracy w bibliotece: 

- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych 

imprez, 

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, projektowanie wydatków na rok 

kalendarzowy, 

- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa, 

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki; 

b) praca pedagogiczna: 

- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 

- udostępnianie zbiorów, 

- udzielanie informacji bibliotecznych, 

- rozmowy z czytelnikami o książkach, poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

- prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z 

programem, 

- udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów, 

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, 
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- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

- organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

- dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

- dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

c) praca organizacyjna: 

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- opracowanie biblioteczne zbiorów, 

- selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

- organizowanie warsztatu informacyjnego, 

- wydzielanie księgozbioru podręcznego, 

- prowadzenie katalogów, 

- udostępnianie zbiorów, 

d) współpraca z rodzicami i instytucjami: 

- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, 

- bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty nie 

piśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: 

- zapewnia osobę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, 

- zapewnia środki finansowe, 

- zarządza skontrum zbiorów, 

- zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji, 

- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, 

- hospituje i ocenia pracę biblioteki. 
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 36 

 

1. Szkoła używa pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę szkoły. 

 

§ 37 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 38 

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

 

2. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

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

 

§ 39 

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do statutu szkoły i przedstawia do uchwalenia 

radzie szkoły, jeśli taka została powołana. 

 

2. Jeśli w szkole  nie działa rady szkoły, statut szkoły uchwala rada pedagogiczna. 
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CZĘŚĆ B 

                                                     

ROZDZIAŁ II 

 

INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§ 40    

 

   1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia: 

    1)    o szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum Łajskach, 

    2)    o Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum 

          w Łajskach 

    3)   o Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum w Łajskach                                                 

4. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się w ostatnim roku nauki egzaminem 

    zewnętrznym, dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

4. W szkole realizowany jest program edukacji włączającej.   

5. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań statutowych. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 41 

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

wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji 

wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych. 

 

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Realizuje 

program „ Edukacji włączającej” 

 

§ 42 

 

1. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła  w szczególności: 

 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w   

ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do 

warunków Gimnazjum i wieku uczniów poprzez: 

   - systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów; 

 - realizowanie "Programu wychowawczego szkoły"; 

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym); 

4) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i 
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religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, 

organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego oraz 

samorządów uczniowskich obu szkół; 

5) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości; 

6) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły                        

i społeczności lokalnej; 

7) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

    

2. "Program wychowawczy" i „Program profilaktyki” szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 43 

 

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej szkoła w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia poprzez: 

 poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne; 

 rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych; 

3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych; 

4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programowych 

 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla gimnazjum.  

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach. 

4. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną a w razie potrzeby z Sądem 

Rodzinnym, Wydziałem ds. Nieletnich i Patologii oraz innymi instytucjami i organizacjami 

wspierającymi działalność statutową szkoły. 

5. Współpraca szkoły z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną polega na: 

1) rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) opracowaniu i organizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz 

działań wspierających, 

3) udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli wsparcia merytorycznego 

nauczycielom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom 

gimnazjum, 

4) uczestniczeniu na wniosek dyrektora gimnazjum przedstawiciela PPP  w spotkaniach zespołu 

nauczycieli, wychowawców, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 

5) udziale w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych i planów 

działań wspierających, udzielaniu rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.   
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§ 44 
 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości 

poprzez: 

1) system stypendiów socjalnych; 

2) umożliwienie spożywania posiłków; 

3) prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych ; 

4) prowadzenie zajęć specjalistycznych. 
 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej                

przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną w Legionowie oraz w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

 

3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa       

i higieny pracy, 

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej 

opieki uczniami przez kierowanie na badania psychologiczno- pedagogiczne   oraz 

respektowanie i realizowanie zaleceń poradni. 

 

4. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast 

w czasie przerw - nauczyciel pełniący dyżur. 

 

5. W czasie zajęć obowiązkowych pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych           

przez szkołę nadzór nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia lub osoba 

upoważniona. 

 

6. Dyżury nauczycielskie w trakcie przerw międzylekcyjnych pełnione są w oparciu regulamin         

i plany dyżurów. 

 

7. W szkole nauczanie odbywa się w języku polskim, zgodnie z ramowym planem nauczania       

oraz podstawą programową. 

 

§ 45 

 

Podstawą działalności szkoły są: 

1) podstawy programowe kształcenia ogólnego, 

2) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych, 

3) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne, 

4) program wychowawczy, 

5) program profilaktyki, 

6) ramowe i szkolne plany nauczania, 

7) obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów, 

       wewnątrzszkolny system oceniania ( załącznik nr 1) 

8) arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. 
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 § 46 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, 

zwanemu dalej "wychowawcą". 

 

2. Wychowawstwo klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi. 

 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien 

prowadzić swój oddział przez cały etap edukacyjny w szkole. 

 

4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy jednego oddziału. Drugie wychowawstwo można 

przyznać nauczycielowi za jego zgodą. 

 

5. Nauczyciel wychowawca przygotowuje plan pracy wychowawcy klasowego na podstawie 

szkolnego programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki i realizuje 

go po zaopiniowaniu przez radę oddziałową (przedstawiciele rodziców danego oddziału). 

                                                                 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 47 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców lub na wniosek 

Samorządu Uczniowskiego zorganizować powstanie Rady Szkoły. 

 

§ 48 

 

1. Działalnością szkoły kieruje dyrektor. 

2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy: 

1) kierowanie działalnością gimnazjum i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

6) wykonanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom       w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
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7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

9) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

10) tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami. Dyrektor Gimnazjum w szczególności decyduje  w sprawach: 

1) zatrudniania 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, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

4. Dyrektor szkoły ma prawo do: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

2) przyjmowania uczniów do gimnazjum, 

3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

4) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej w sprawach wychowawczych, 

5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego funkcjonowania bieżącego, 

6) podpisywania dokumentów i korespondencji, 

7) wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli, pracowników 

administracji oraz dotyczących ich bezpieczeństwa. 

 

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły                 

oraz społecznością lokalną. 

 

§ 49 

 

1. W przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty w szkole tworzy się stanowisko 

wicedyrektora szkoły. 

 

2. Dyrektor szkoły ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień 

wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły. 

 

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

5. Dyrektor szkoły powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 
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§ 50 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje 

zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie posiedzenia                  

i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady. 

3. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                    

o działalności szkoły. 

 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. 

 

5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem szkoły. 

 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

 

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

3) w miarę bieżących potrzeb. 

 

8. Rada Pedagogiczna oprócz posiedzeń plenarnych odbywa posiedzenia szkoleniowe, a także 

pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach 

problemowo – zadaniowych powołanych z inicjatywy dyrektora szkoły. Pracą ww. zespołów 

kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu zadaniowego. 

 

9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organów, o których mowa w art. 40 ust. 5 ustawy   

o systemie oświaty. 
 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                   

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                   

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 
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12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

 

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

15. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący 

Rady i protokolant. 

16. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady   

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

nauczycieli    i innych pracowników szkoły. 

 

17. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                      

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

18. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala zmiany do Statutu w przypadku gdy nie  

została powołana Rada Szkoły. 

 

19. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 51 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych      

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych – o których mowa w ust. 2 – do Rady Rodziców szkoły. 

 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

 

6. Do kompetencji Rady Rodziców, należy: 

1) opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do 
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potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 

treści działania o charakterze profilaktycznym skierowane dom uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

     szkoły, który poleca wykonać dyrektorowi szkoły organ sprawujący nadzór pedagogiczny                    

w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze          

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4. 

 

 

§ 52 

 

1. Samorząd Uczniowski jest jedynym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów gimnazjum. 

 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

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

 

3. Samorząd Uczniowski przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum. 

 

4. W pracach Samorządu bierze udział opiekun (nauczyciel). 

 

5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

1) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

3) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

4) prawo do organizacji życia szkolnego pozwalające na zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

 

§ 53 

 

Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i przestrzegania swoich kompetencji. Ich 

sprawność i realizację zadań zapewnia i umożliwia dyrektor szkoły poprzez: 

1) zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i Statucie, 
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2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowanych i 

planowanych działaniach lub decyzjach . 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 54 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych     

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

 

§ 55 

 

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

organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

 

§ 56 

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

 

§ 57 

 

1. Organizację 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. W szkole mogą być tworzone klasy integracyjne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

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

klasowo- lekcyjnym. 

 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

5. Oddział można dzielić na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

6. Niektóre zajęcia np. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów. 
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§ 58 

 

Liczbę uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno - wyrównawczych oraz innych 

zajęć nadobowiązkowych określają odrębne przepisy. 

 

§ 59 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły (lub 

za jego zgodą) a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą. 

 

§ 60 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom spożycie ciepłego posiłku w stołówce szkolnej za odpłatnością. 

 

2. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin. 

 

§ 61 

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci. 

 

2. Rodzice mają prawo do: 

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

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów      

oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.  

 

§ 62 

 

1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, 

których rodzice wyrażają takie życzenie. Deklaracje o pobieraniu nauki w tych przedmiotach 

należy odnawiać w każdym roku szkolnym. 

 

2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

 

3. W sytuacji niemożności zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcji religii lub etyki 

na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniom zapewnia się opiekę lub zajęcia 

wychowawcze. 
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§ 63 

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły: 

1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno- wychowawczych uczniów powinien być ustalony              

z uwzględnieniem: 

 a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

 b) różnorodności zajęć w każdym dniu, 

 c) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu                 

 z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 

2)   budynek szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa     

i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, 

 

3) uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu 

zapewnia się nadzór nauczycielski, 

 

4) dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego lub po jego powiadomieniu, może czasowo 

zawiesić zajęcia szkolne, jeśli wystąpią warunki określone w obowiązujących przepisach, 

 

5) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić 

do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o 

tym niezwłocznie dyrektora szkoły, 

 

6) nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

i    p. poż. oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

7) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie 

zawodów sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej 

miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba. 

 

§ 64 

 

1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole – szkoła może zorganizować klub. 

 

3. W klubie prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25. 

§ 65 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o 

regionie. 

 

2. Udostępnianiem zbiorów biblioteka obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych 

pracowników szkoły oraz w miarę możliwości rodziców. 
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3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin. 

 

 

 

§ 66 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów 

i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do 

korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

- gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

- korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę, 

- korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni, 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

a) kształcąco – wychowawczą poprzez: 

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

- przygotowania do korzystania z różnych źródeł informacji, 

- kształcenie kultury czytelniczej, 

- wdrażanie do poszanowania książki, 

- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez: 

- współdziałanie z nauczycielami, 

- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

c) kulturalno – rekreacyjną poprzez: 

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania 

ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania 

z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

a) koordynowanie pracy w bibliotece: 

- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych 

imprez, 

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, projektowanie wydatków na rok ka-

lendarzowy, 

- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa, 

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki; 

b)   praca pedagogiczna: 

- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 

- udostępnianie zbiorów, 

- udzielanie informacji bibliotecznych, 
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- rozmowy z czytelnikami o książkach, poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

- prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z pro-

gramem, 

- udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów, 

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, 

- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

- organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

- dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

- dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

 

c) praca organizacyjna: 

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- opracowanie biblioteczne zbiorów, 

- selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

- organizowanie warsztatu informacyjnego, 

- wydzielanie księgozbioru podręcznego, 

- prowadzenie katalogów, 

- udostępnianie zbiorów, 

d) współpraca z rodzicami i instytucjami: 

- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, 

- bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: 

- zapewnia osobę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, 

- zapewnia środki finansowe, 

- zarządza skontrum zbiorów, 

- zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji, 

- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, 

- hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

                                                                        

 

 

                                                                        ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 67 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz – stosownie do potrzeb – innych 

nauczycieli realizujących zadania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, a także 

pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają 

odrębne przepisy. 
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                                                                            § 68 

 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny      

za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

§ 69 

Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach,  

klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach       

i w planie pracy szkoły, 

2) doskonalenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego 

wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły, 

3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychiczny uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania, szanuje godność ucznia, 

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 

5) informowanie rodziców i uczniów, a także radę pedagogiczną o osiągnięciach edukacyjnych 

swoich uczniów, 

6) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole       

i przez instytucje wspomagające szkołę, 

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

8) przestrzeganie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole. 

 

§ 70 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest     w 

szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora 

Zespołu, na wniosek zespołu. 

 

§ 71 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                             

a w szczególności tworzenie warunków wspomagających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

3. Wychowawca zobowiązany jest prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania klasy 

i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne), przestrzegając 

terminów wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 
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4. Wychowawca w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 utrzymuje kontakt z rodzicami 

uczniów. 
 

5. Wychowawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, a także 

uzgadniania konieczności kierowania ucznia na specjalne badania psychologiczno – 

pedagogiczne. 

§ 72 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

1) ścisła współpraca z wychowawcą klasy, 

2) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno- wychowawczego, 

3) rozpoznanie sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej 

opieki i pomocy wychowawczej, 

4) pomoc w stworzeniu uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej 

możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

5) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na 

tle niepowodzeń szkolnych, 

6) prowadzenie działalności informacyjnej o szkodliwości alkoholu, narkotyków i nikotyny na 

organizm człowieka, 

7) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

8) organizowanie pomocy materialnej, 

9) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom 

napotykającym na szczególne trudności w nauce, 

10) sporządzenie własnego rocznego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb 

opiekuńczo – wychowawczych, szkoły i przestrzegania jego realizacji, 

11) utrzymywanie kontaktów z uczniami i ich rodzicami, 

12) składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych 

występujących wśród uczniów, 

13) prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy 

korekcyjno- wyrównawczej itp. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 

 

§ 73 

 

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w ramach 

rejonizacji. 
 

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w ramach wolnych miejsc, przyjęcie uczniów spoza 

obwodu szkoły. Liczba  uczniów przyjętych spoza obwodu nie może powodować zwiększenia 

liczby oddziałów. 
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3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc, listę 

przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez szkołę. 

 

4. Kryteria, o których mowa wyżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonym przez dyrektora 

szkoły. 

5. Przyjęcie do szkoły uczniów z innych gmin może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

 

§ 74 

Uczeń ma prawo do : 

1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania 

jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez 

szkołę, 

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

5) swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób), rozwijania 

zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów     

w nauce, 

7) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce, 

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, zawodowego, 

9) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru 

bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach szkolnych. 

  

§ 75 

 

Uczeń ma obowiązek : 

1) dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo, 

2) aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

3) realizować plan lekcji i zajęć, 

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

5) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

6) przestrzegać regulamin uczniowski. 

 

§ 76 

 

Za wzorową pracę i zachowanie uczeń może otrzymać: 

1) pochwałę nauczyciela lub wychowawcy, 
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2) pochwałę dyrektora szkoły, 

3)  list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców, 

4) za dobrą naukę i aktywny udział w różnych pracach szkoły uczeń może otrzymać 

nagrodę rzeczową, 

5) za wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu, bardzo dobre lokaty w konkursach uczeń 

może otrzymać stypendium dyrektora szkoły lub stypendium Wójta Gminy  – zgodnie   z 

regulaminami ich przyznawania, w miarę posiadanych środków finansowych . 

 

§ 77 

 

1. Za niewłaściwe zachowanie i lekceważenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy, 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców, 

3) obniżoną oceną zachowania, 

2. Uczeń gimnazjum objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach na wniosek 

dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

1) Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie 

obowiązków szkolnych i postanowień statutu. 

3.  Zastosowanie kary o której mowa w pkt.2 następuje w szczególności jeżeli uczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie, 

2) dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia, 

3) wchodzi w kolizję z prawem, co jest udowodnione przez organ do tego upoważniony, 

4) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę, 

5) demoralizuje innych uczniów, 

6) opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia a podjęte działania ze strony 

szkoły i rodziców nie przyniosły poprawy, 

4. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody 

docelowej szkoły na przyjęcie ucznia. 

5. Wykonanie kary wymienionej w pkt.2 może zostać zawieszone na czas próby (na okres nie 

dłuższy niż 5 miesięcy)  za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez 

wychowawcę klasy, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców. 

6. Czas próby określa dyrektor szkoły. 

 

 

§ 78 

 

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się od kary: 

1) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy, 

2)  nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły, 

3) nałożonej przez dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 79 

 

1. Szkoła używa pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę szkoły. 

 

§ 80 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 81 

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

 

2. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

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

 

§ 82 

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do statutu szkoły i przedstawia do uchwalenia 

radzie szkoły, jeśli taka została powołana. 

 

2. Jeśli w szkole  nie działa rady szkoły, statut szkoły uchwala rada pedagogiczna. 

 

. 


