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WSTĘP 
 

 

      Statut Gimnazjum opracowano na podstawie art. 60 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,             

z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r.     

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). 

 

§1. 

 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Gimnazjum. Po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców, zostaje on uchwalony na najbliższym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 2. 

 

Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze Statutem 

Gimnazjum. 

 

§ 3. 

 

Dyrektor gimnazjum zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim 

członkom społeczności szkolnej i rodziców. Znajduje się on w kancelarii 

gimnazjum, pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej i stronie internetowej 

gimnazjum. 

 

 

 NOWELIZACJA STATUTU 

GIMNAZJUM    im. ADAMA BORYSA 

 W WITKOWIE 

 -   tekst jednolity   - 
 

 

   Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenia MEN  

z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562  

z późniejszymi zmianami). 
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NAZWA SZKOŁY 
 

§ 4. 

 

1. Typ szkoły: GIMNAZJUM 

2. Imię gimnazjum: imię Adama Borysa nadano 16 listopada 2001 roku. 

3. Siedziby: budynek nr 47 przy ul. Poznańskiej w Witkowie oraz budynek  

     nr 17a przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. 

 

§ 5. 

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj: 

„Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie” 

 

1. Na pieczęci używana jest nazwa „Gimnazjum im. Adama Borysa  

w Witkowie”. 

2. Na stemplu: GIMNAZJUM 

                     im. Adama Borysa 

                     ul. Poznańska 47 

                     62-230  Witkowo 

                     tel./ fax (61)477 82 50 

                     NIP 784-22-16-537 

 

§ 6. 

 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina i Miasto Witkowo. 

 

§ 7. 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla gimnazjum jest Wielkopolski 

Kurator Oświaty w Poznaniu. 

 

§ 8. 

 

Czas cyklu szkolnego wynosi  3 lata. 

 

§ 9. 

 

Szkoła prowadzi: 

1. Nauczanie indywidualne; 

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami               

i opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość 
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zorganizowania nauczania indywidualnego, klasy wyrównawczej                    

i integracyjnej na zasadach określonych rozporządzeniami MEN. 

 

§ 10. 

 

Obwód gimnazjum, na podstawie Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej  

w Witkowie, stanowią następujące miejscowości: Witkowo, Ćwierdzin, 

Chłądowo, Dębina, Gaj, Folwark, Kołaczkowo, Kamionka, Małachowo Kępe, 

Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych 

Miejsc, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Skorzęcin, Sokołowo, 

Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Wierzchowiska, Witkówko, Gorzykowo, 

Malenin, Odrowąż. 

 

§ 11. 

 

Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Witkowo. 

 

 

CELE  I  ZADANIA GIMNAZJUM 
 

§ 12. 

 

       Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi 

zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami). 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia gimnazjum. Umożliwia absolwentom dokonanie 

świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania 

wybranego zawodu. 

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia 

poprzez: zapewnienie odpowiedniej bazy, systematyczne diagnozowanie  

i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie Programu 

Wychowawczego Gimnazjum.  

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły pod względem merytorycznym, wychowawczym i socjalnym. 

4. Zapewnia realizację prawa każdego obywatela RP do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku  

i osiągniętego rozwoju. 

5. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

6. Zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania, wychowania  

i opieki do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia 
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korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej  

i wychowawczej: 

1) PPP przeprowadza badania psychologiczno – pedagogiczne w stosunku 

do ucznia z deficytami ogólnorozwojowymi wyłącznie na wniosek 

rodzica; 

2) odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w szkole, stosownie do potrzeb (Rozporządzenie MEN  

z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach); 

      Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w gimnazjum zawiera załącznik nr 11 Statutu 

Gimnazjum.  

3)  dalszy tok postępowania zgodnie z zaleceniami PPP. 

7. Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:  

umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, 

ukończenia szkoły w skróconym czasie, udział w konkursach 

przedmiotowych i zajęciach dodatkowych funkcjonujących na terenie 

szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursu w innej szkole, jeżeli        

w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje. 

8. Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. 

9. Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej 

Konwencji  o Prawach Dziecka. 

10. Respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji  

w odniesieniu do uczniów  i osób o innych światopoglądach. 

11. Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców  

i Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków  

i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

36, poz. 155). Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w lekcji religii lub etyki 

nie może być powodem dyskryminacji. 

12. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej. 

13. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie 

indywidualne i integracyjne po wydanej opinii lub orzeczeniu PPP. 

14. Organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną, jeżeli taką 

gimnazjum prowadzi.  

15. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych: 
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1) dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz 

pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki  

w czasie ich pobytu w szkole; 

2) tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i wychowawczych uczniów 

powinien być ustalony z uwzględnieniem: 

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególne dni tygodnia; 

b) różnorodność zajęć w każdym dniu; 

c) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego 

wymaga; 

3) pomieszczenia gimnazjum powinny posiadać zgodnie z normami 

właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię 

użytkową; 

4) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie powinni 

przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu 

pod nadzorem dyżurującego nauczyciela. Uczniom przebywającym      

w czasie przerw w budynku szkolnym oraz uczniom przemieszczającym 

się pomiędzy budynkiem szkolnym a budynkiem oświatowym zapewnia 

się nadzór dyżurującego nauczyciela;  

5) w salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 

18°C. W przypadku niemożliwości zapewnienia w salach lekcyjnych 

powyższej temperatury dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia 

szkolne. Zobowiązany jest powiadomić o zawieszeniu zajęć organ 

prowadzący. Dyrektor może również zawiesić zajęcia gdy: 

a) temperatura zewnętrzna w dwóch dniach poprzedzających  

zawieszenie wynosi – 15°C lub mniej; 

b) na danym terenie wystąpiły zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów, 

np. duże opady śniegu, ulewne deszcze, powódź, zagrożenie 

chorobami zakaźnymi lub innymi chorobami. 

W obydwu tych przypadkach dyrektor może zawiesić zajęcia, ale 

tylko za zgodą organu prowadzącego.  

6) o liczebności grup przypadających na jednego opiekuna podczas 

wycieczek i wyjść poza teren szkoły decyduje, za zgodą dyrektora 

szkoły, kierownik wycieczki; 

7) w czasie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego należy zwracać 

uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności 

organizmu ucznia, dobierając  ćwiczenia o odpowiednim zakresie 

intensywności; 

8) udział uczniów w pracach na rzecz gimnazjum i środowiska może mieć 

miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz 

zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy; 

9) w celu zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniów na 

drogach publicznych, gimnazjum powinno: 
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a) prowadzić wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem 

ich z przepisami ruchu drogowego; 

b) współdziałać z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

zagadnieniami ruchu drogowego. 

16. Gimnazjum sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami,  

a zwłaszcza nad: 

1) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów 

ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie 

do ich możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich 

lub opinii  i orzeczeń  PPP; 

2) uczniami, którymi z powodu warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego 

dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków. 

17. Gimnazjum organizuje wypoczynek letni i zimowy oraz obozy naukowe. 

18. Gimnazjum prowadzi, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, 

dziennik lekcyjny w formie elektronicznej, zwany też dziennikiem 

elektronicznym. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego             

w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie stanowi załącznik nr 19 

Statutu Gimnazjum. 

 

 

ORGANY GIMNAZJUM 
 

§ 13. 

 

1. Organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor gimnazjum 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada  Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum. 

 

1) Dyrektor gimnazjum: 
a) Kieruje gimnazjum, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się                  

w szkole. 

b) Dyrektor gimnazjum odpowiedzialny jest w szczególności za: 

– dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, kieruje bieżącą 

działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły, reprezentuje ją na 

zewnątrz, 

http://www.dziennik.librus.pl/
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– realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących 

realizację zarządzeń organów nadzorujących gimnazjum oraz MEN: 

 wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa, o czym powiadamia organ prowadzący           

i nadzorujący (art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty), 

   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, 

– tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 

uczniów, 

– zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich 

doskonaleniu zawodowym, 

– zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków 

organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – 

wychowawczych, 

– realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, podjęte w ramach ich kompetencji. 

– sprawuje nadzór pedagogiczny, 

– dysponuje środkami w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

– dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz 

właściwe warunki higieny pracy, 

– dyrektor gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla 

zatrudnionych w szkole  nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami, 

– realizację projektów edukacyjnych. 

c) Dyrektor decyduje w sprawach: 

– zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników 

administracyjnych  i obsługi zgodnie z Ustawą – Karta Nauczyciela          

i Kodeksem Pracy, 

– przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i pracownikom administracji i obsługi, 

– występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród, innych wyróżnień dla nauczycieli             

i innych pracowników gimnazjum. 

d) Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia im 

realny wpływ na działalność gimnazjum. 

e) Wykonuje inne zadania wynikające z prawa oświatowego. 

f) Uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora. 

– dyrektor gimnazjum ma prawo do: 
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 wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły, 

 premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z regulaminem 

premiowania i nagradzania, 

 oceny pracy nauczycieli, nadawania aktu awansu zawodowego 

nauczyciela kontraktowego nauczycielom stażystom, 

 decydowania o wewnętrznej organizacji gimnazjum i jego 

funkcjonowania bieżącego. 

– dyrektor odpowiada wraz z Radą Pedagogiczną za: 

 zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa 

oświatowego i Statutu Gimnazjum, 

 bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkolnym 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan ochrony 

przeciwpożarowej budynków szkolnych, 

 zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej  

i uczniowskiej,  

 bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 

 organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, 

 wnioskowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i organu 

prowadzącego w sprawie rozwoju bazy materialno – technicznej 

szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu gimnazjum, 

 okresowe informowanie Kuratorium Oświaty i organ prowadzący, 

Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców o wynikach działania 

gimnazjum zgodnie z zadaniami ustalonymi w Statucie 

Gimnazjum, 

 przenoszenia nauczycieli za ich zgodą na inne lub takie same 

stanowisko w tej lub innej szkole (art. 18 KN), 

 przeniesienia nauczyciela na jego wniosek w stan nieczynny (art. 

20 KN), 

 stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem z mocy 

prawa (art. 26 ust.1), 

 przyznanie nauczycielom wynagrodzenia i dodatków (art. 32, 33, 

34 KN), 

 obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

na czas określony lub do odwołania (art. 42 a KN), 

 przyznawanie nagród jubileuszowych (art. 47 KN), 

 przyznawanie zasiłków na zagospodarowanie (art. 61 KN), 

 udzielanie płatnych urlopów dla poratowania zdrowia (art. 73 

KN), 

 kierowanie nauczycieli na komisję dyscyplinarną (art. 75 KN), 

 udzielanie urlopów dla dalszego kształcenia się i doskonalenia 

oraz z innych ważnych przyczyn (art. 68 KN), 

 prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, 
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 wydawanie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym  

świadectw i opinii pracy, 

 przygotowanie dokumentów nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami odchodzących na emeryturę, 

 prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, 

 wydawanie decyzji administracyjnych m.in. na nauczanie 

indywidualne w ramach obowiązujących przepisów prawnych, 

egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego, 

 opracowywanie informacji i analiz problemowych, ekspertyz oraz 

prognoz w zakresie powierzonego rodzaju spraw, 

 opracowanie projektu budżetu i realizacja preliminarza 

budżetowego gimnazjum, 

 wyposażenie gimnazjum w sprzęt i środki dydaktyczne, 

 prowadzenie remontów gimnazjum, 

 przyznawanie świadczeń z funduszu socjalnego i odprawy 

pośmiertnej. 

– dyrektor gimnazjum wydaje zarządzenia: 

 we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem uczniom  

i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu       

i opieki, 

 we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego                    

i opiekuńczego w gimnazjum. 

Zarządzenia dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapoznanie się z zarządzeniem 

dyrektora i potwierdzenie tego faktu podpisem w Księdze Zarządzeń. 

g) Dyrektor gimnazjum realizuje inne zadania wynikające z przepisów 

szczególnych MEN i Kuratorium Oświaty. 

h) Dyrektor gimnazjum jest również nauczycielem i realizuje zadania 

przypisane nauczycielom gimnazjum. 

i) Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez 

dzieci zamieszkujące w obwodzie od 13 – 18 roku życia. 

j) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych (dyrektor nie 

może nie przyjąć praktykanta). 

k) W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. 

– Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

biorąc pod uwagę warunki organizacyjne, może utworzyć stanowisko 

     wicedyrektora, w innym przypadku niż określony w pkt. k. 

– Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

     utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska 
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     kierownicze. 

l) Wicedyrektorów powołuje i odwołuje dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

m) Dyrektor gimnazjum ustala zakres obowiązków  wicedyrektorom. 

n) W razie wypadku dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku i sporządza 

dokumentację powypadkową. 

o) Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może w danym roku szkolnym 

ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych    

w wymiarze do 8 dni. 

 

2) Rada Pedagogiczna: 
a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  

i opieki. 

b) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w szkole, dla których praca dydaktyczno – wychowawcza stanowi 

podstawowe zajęcie. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także 

uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

c) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum. 

d) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, w związku                    

z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu 

prowadzącego gimnazjum lub co najmniej 1/3 członków RP. 

e) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków        

o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady 

Pedagogicznej ( załącznik nr 3 Statutu Gimnazjum). 

f) Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 

dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum. 

g) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

– Uchwalenie regulaminu własnej działalności, który stanowi załącznik 

nr 3 do Statutu Gimnazjum. 

– Zatwierdzenie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. 

– Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany jest do 

potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska. 

– Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 
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– Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w gimnazjum. 

– Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

gimnazjum, wewnętrznego samokształcenia i upowszechnienia 

nowatorstwa pedagogicznego. 

– Zatwierdzenie wniosków wychowawców klas w sprawie przyznania 

uczniom nagród i wyróżnień. 

– Przyznawanie honorowego tytułu „PRZYJACIEL SZKOŁY” – 

regulamin przyznawania powyższego wyróżnienia stanowi załącznik 

nr 6 Statutu Gimnazjum. 

– Zatwierdzenie regulaminów o charakterze wewnętrznym. 

– Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej w gimnazjum. 

– Roczne i okresowe analizowanie stanu wychowania, nauczania             

i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy 

gimnazjum. 

– Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. 

– Opracowuje WSO w tym: 

 ustala kryteria ocen zachowania ucznia, tryb ustalania tej oceny  

i tryb odwołania, 

 ustala kryteria i regulamin wyróżniania uczniów. 

– WSO jest załącznikiem nr 1 Statutu Gimnazjum. 

– Opracowuje projekt Statutu Gimnazjum. 

– Inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. 

– Określa szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych  

w szkole. „Regulamin realizacji projektów edukacyjnych  

w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie” stanowi załącznik nr 9 

Statutu Gimnazjum. 

h) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

– Organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

– Projekt planu finansowego gimnazjum na dany rok szkolny. 

– Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień. 

– Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

– Propozycje dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym w wymiarze 

do 8 dni. 

i) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał jeśli są niezgodne z przepisami.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ 

prowadzący   i nadzorujący szkołę. 
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j) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Gimnazjum lub jego 

zmiany i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Rodziców. 

k) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela z funkcji dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego       

w gimnazjum. Organ uprawniony do odwołania (art. 42 ust. 2 Ustawy          

o systemie oświaty) zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 

dni od otrzymania wniosku. 

l) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jej członków (art. 43 ust.1 

Ustawy o systemie oświaty). 

m) Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu 

nadzorującego lub prowadzącego szkołę. 

n) Zebrania Rady Pedagogicznej są  protokołowane. 

o) Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy z  posiedzenia 

Rady Pedagogicznej (art. 43 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty), ponieważ  

może to naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. 

p) Szczegóły działalności Rady Pedagogicznej reguluje Regulamin Rady 

Pedagogicznej – załącznik nr 3 Statutu Szkoły. 

q) Inne uprawnienia Rady Pedagogicznej: 

– Uchwala Statut Gimnazjum. 

– Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej 

dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum, 

wnioski te mają dla organu charakter wiążący. 

– Opiniuje inne sprawy istotne dla gimnazjum. 

– Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan gimnazjum, występuje  

z wnioskiem do dyrektora lub organu prowadzącego w sprawie 

organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów dodatkowych. 

– W wyżej wymienionych sprawach Rada Pedagogiczna ma obowiązek 

zasięgania opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

–  Rada Pedagogiczna ma prawo wyrażania opinii w sprawie oceny 

pracy dyrektora gimnazjum. 

– Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym typuje swoich 

przedstawicieli do komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie 

dyrektora gimnazjum (Regulamin RP – załącznik nr 3 Statutu 

Gimnazjum). 

 

3) Rada Rodziców: 
a) W tutejszym gimnazjum działa Rada Rodziców, którą tworzą 

przedstawiciele  rodziców wszystkich klas gimnazjum. 
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b) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów 

gimnazjum. 

c) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora 

gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

gimnazjum. 

d) W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy określa regulamin.  

e) Kontroli finansowej dokonuje komisja rewizyjna Rady Rodziców. 

f) Szczegóły działalności Rady Rodziców określa regulamin, który stanowi 

załącznik nr 4 Statutu Gimnazjum. 

g) Rada Rodziców typuje swoich przedstawicieli w głosowaniu jawnym, do 

komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie dyrektora gimnazjum 

(Regulamin Rady Rodziców – załącznik nr 4 Statutu Gimnazjum). 

h) Opiniuje propozycje dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym               

w wymiarze do 8 dni. 

 

4) Samorząd Uczniowski: 
a) W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 

b) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 

c) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

(załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum) uchwalony przez ogół uczniów  

w głosowaniu tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

d) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

– prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego 

z treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

– prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce  

i zachowaniu; 

– prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

– prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej; 

– sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

– prawo do wyrażania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

e) Samorząd uczniowski powołany jest do rozwijania samorządności  

i kształtowania postaw uczniów jako współgospodarzy gimnazjum: 
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– samorząd jest organizacją wiodącą na terenie gimnazjum, 

współdziała ze wszystkimi organizacjami uczniowskimi; 

– szkoła umożliwia korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych. 

f) Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

– organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego 

spełniania obowiązków szkolnych; 

– przedstawianie opiekunowi samorządu, dyrektorowi i Radzie 

Pedagogicznej oczekiwań  i potrzeb koleżanek i kolegów; 

– współdziałanie z dyrektorem gimnazjum w celu zapewnienia 

uczniom warunków do nauki i opiniowanie do pomocy materialnej 

uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji; 

– dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły; 

– organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym 

trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym; 

– rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami, uczniem a nauczycielem, 

a w przypadku pojawienia się konfliktu uczeń – nauczyciel  

zgłaszanie do dyrektora gimnazjum; 

– dbanie o dobre imię gimnazjum, kultywowanie jej tradycji. 

g) Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego obejmują: 

– przedstawienie propozycji do planu rozwoju gimnazjum 

wynikających z potrzeb i zainteresowań ucznia; 

– wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów; 

– zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród; 

– przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy  

i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości 

gimnazjum; 

– poszanowanie godności własnej w sprawach rodzinnych  

i koleżeńskich; 

– opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku 

szkolnym w wymiarze do 8 dni. 

h) Szczegóły działalności Samorządu Uczniowskiego zawiera regulamin 

(załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum). 

 

§ 14. 

 

Zasady rozwiązywania konfliktów: 

     Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym 

wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje 

wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ 

prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej. 

Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 
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Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Przyjmuje wnioski i bada skargi 

dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem    

w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba                

o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. W swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy 

rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym 

wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 

Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem 

gimnazjum, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym              

w regulaminie Rady Rodziców uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie 

będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, 

dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu.  

 

§ 15. 

 

W sprawach spornych ustala się co następuje: 

1. Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem 

opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz 

z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie. 

3. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są 

ostateczne. 

 

 

ORGANIZACJA  NAUCZANIA,  WYCHOWANIA  I  OPIEKI  

W GIMNAZJUM 
 

§ 16. 

 

 W gimnazjum organizuje się nauczanie w oparciu o szkolne plany nauczania 

(plany dydaktyczne – rozkłady materiału lub plany wynikowe poszczególnych 

przedmiotów, plany wychowawcze klas zgodne ze „Programem 

Wychowawczym” Gimnazjum) i programy zawarte w „Szkolnym zestawie 

programów nauczania” zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i dopuszczone 

do użytku przez dyrektora gimnazjum. 
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§ 17. 

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczo – 

opiekuńczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określa 

Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami). Pierwszy 

semestr trwa od pierwszego dnia września do 31 stycznia roku następnego, 

semestr drugi trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych tj. ostatniego piątku czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 

września wypada w piątek lub sobotę to zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. Na 

terenie gimnazjum ogłasza je dyrektor gimnazjum. 

2. Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe  

i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 

do 8 dni.  

3. Dyrektor gimnazjum, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym 

roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

 

§ 18. 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora 

najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz 

planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ 

prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 

§ 19. 

 

W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną 

liczbę godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

przedmiotów dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

 

§ 20. 

 

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów  

w oddziale nie powinna przekraczać 24 uczniów. Uczniowie ci w jednorocznym 



 20 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem 

dopuszczonych do użytku szkolnego. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej 

klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa 

niż 20.  

§ 21. 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 

gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 22. 

 

Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy 

czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

 

§ 23. 

 

Corocznie dyrektor gimnazjum dokonuje podziału na grupy na zajęciach 

wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa                            

z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez 

gimnazjum oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

 

§ 24. 

 

1. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: 

zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych,  

informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,  

a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Czas 1 godz. w/w zajęć trwa 60 minut.  

 

§ 25. 

 

Za zgodą dyrektora gimnazjum, zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie 

wyższe kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę   

w sprawie odbywania praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni. 
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§ 26. 

 

Nauczyciel organizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 27. 

 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole: 

1) podczas zajęć obowiązkowych i przerw – nauczyciel przedmiotu  

i nauczyciele dyżurujący; 

2) podczas zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – organizator zajęć. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły.  

Przy organizacji zajęć, imprez, wycieczek poza terenem szkoły, 

wypoczynku letniego i zimowego, oraz obozów naukowych liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając: 

1) wiek, 

2) stopień rozwoju psychofizycznego, 

3) stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece gimnazjum, 

4) specyfikę zajęć, imprez, wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego 

oraz obozów naukowych oraz warunki, w jakich będą się one 

odbywać. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 uwzględnia się również przy ustalaniu 

programu zajęć, imprez, wycieczek poza terenem szkoły, wypoczynku 

letniego i zimowego oraz obozów naukowych. 

4. Nauczyciel organizuje wycieczki przedmiotowe zgodnie z planem 

nauczania i zapisuje je w dzienniku lekcyjnym. 

5. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

6. Kierownik wycieczki wraz z opiekunami zobowiązany jest opracować 

regulamin wycieczki i przygotować pełną dokumentację: 

1) kartę wycieczki, 

2) harmonogram wycieczki, 

3) listę uczestników wycieczki, 

4) zgodę rodziców na udział w wycieczce wraz z numerem PESEL 

dziecka,        

5) oświadczenia o odpowiedzialności opiekunów, 

6) numer polisy ubezpieczenia uczniów, 

7) w przypadku wycieczki zagranicznej obowiązuje dodatkowe 

ubezpieczenie z tzw. pełnym pakietem, 

8) w przypadku wycieczki zagranicznej konieczna jest zgoda 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
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Dokumentację przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum na 7 

dni przed planowaną wycieczką, biwakiem, wyjazdem na imprezę. 

Kierownik  zobowiązany  jest  w ciągu 7 dni po zakończeniu wycieczki do 

przedstawienia  rozliczenia finansowego z odbytej  imprezy. 

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy  

i gołoledzi. 

8. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, 

jeziorach i innych zbiornikach wodnych. 

9. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału 

uczniowie,   w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

10. Nauczyciele gimnazjum sprawują opiekę nad uczniami przed rozpoczęciem 

lekcji, zajęć oraz podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury 

nauczycieli wg opracowanego harmonogramu dyżurów. W zakresie 

bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy ucznia  przestrzega się 

obowiązującego prawa oświatowego. 

 

§ 28. 

 

Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami: 

1. uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, 

słuchu lub wzroku są przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez 

opiekunów; 

2. dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej organizuje się rodziny zastępcze na zasadach określonych  

w ustawie o pomocy społecznej; 

3. uczniom gimnazjum przysługuje prawo pomocy materialnej ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie gminy (Rada 

Ministrów określa w drodze rozporządzenia warunki, formy, tryb 

przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy); 

4. uczniowie gimnazjum mają prawo do opieki zdrowotnej, a w szczególności 

do korzystania z bezpłatnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych 

zakładów społecznej służby zdrowia (Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 

w porozumieniu z MEN określa w drodze rozporządzenia zakres, 

organizację oraz formy opieki zdrowotnej nad uczniami). 

 

§ 29. 

 

1. Pracownik szkoły, który otrzymał wiadomość o wypadku, niezwłocznie 

zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy 

przedmedycznej, wzywa pielęgniarkę szkolną a w razie konieczności 

zapewnia pomoc medyczną poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego.  

W szczególnych przypadkach np. wypadkach drogowych wzywa policję. 

2. O każdym wypadku ucznia zawiadamia się niezwłocznie: 
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1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, 

2) organ prowadzący szkołę, 

3) pracownika służby bhp, 

4) społecznego inspektora pracy, 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się 

niezwłocznie prokuratora i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Natomiast 

o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonuje dyrektor lub 

upoważniony przez niego pracownik gimnazjum. 

5. Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu 

żadnych zmian. 

 

§ 30. 

 

Możliwość i sposób wpływania przez rodziców i uczniów na dobór bądź zmianę 

nauczyciela, któremu dyrektor gimnazjum powierzył zadania wychowawcy.  

Tryb postępowania: 

1. Obowiązki wychowawcy klasy powierza dyrektor gimnazjum 

nauczycielowi na początku roku szkolnego (rada organizacyjna) lub           

w trakcie roku szkolnego z określonych przyczyn, np. choroba 

wychowawcy, zrzeczenie się wychowawstwa lub odebranie 

wychowawstwa przez dyrektora gimnazjum. 

2. Nauczyciel – wychowawca zobowiązywany jest do wywiązywania się ze 

swojej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

3. Uczniowie, rodzice lub Rada Rodziców mogą wnioskować do dyrektora  

o zmianę nauczyciela – wychowawcy, jeżeli karygodnie zaniedbał on swoje 

obowiązki. 

4. Dyrektor gimnazjum podejmuje decyzję po zbadaniu sprawy i zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

5. W terminie 14 dni daje odpowiedź organom wnioskującym o zmianę 

wychowawcy. 

 

§ 31. 

 

Organizacja religii w gimnazjum odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN  

z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155). 

1. Religia w szkole jest organizowana dla uczniów na życzenie ich rodziców, 

w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 
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2. Szkoła  ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej 

niż 7 uczniów  danej klasy. 

3. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 osób danego wyznania, to organ 

prowadzący gimnazjum w porozumieniu z rodzicami i władzami kościoła 

organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub poza szkołą,  

w punkcie katechetycznym, ale liczba uczniów nie może być mniejsza niż 

3. 

4. Dyrektor gimnazjum może zatrudnić nauczyciela religii – katechetę 

zwanego dalej nauczycielem na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania biskupa diecezji administracyjnej. 

5. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Ustawą – Karta Nauczyciela. 

6. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej gimnazjum.  

7. Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo na oddział. 

8. Ocena z religii od 01.09.1992r. umieszczona jest na świadectwie szkolnym 

bezpośrednio po ocenie zachowania. Od 01.09.2007r. ocena ta jest wliczana 

do średniej ocen i nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej 

klasy. 

9. Ocena z religii jest wystawiana wg skali ocen przyjętej w gimnazjum. 

10. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. 

Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci, wychowawcy       

i nauczyciele. 

11. O terminie rekolekcji dyrektor gimnazjum winien być powiadomiony co 

najmniej miesiąc wcześniej. 

12. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są wizytatorzy wyznaczeni 

przez biskupów diecezjalnych. 

13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki 

nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor gimnazjum oraz 

pracownicy nadzoru pedagogicznego z Kurii. 

14. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole 

można też odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. 

Organizacja etyki w gimnazjum odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN  

z dnia 25 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia      

14 kwietnia 2014r.). 

15. Etyka w szkole jest organizowana dla uczniów na życzenie ich rodziców, w 

formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 

16. Uczniom, których rodzice wyrażą takie życzenie, szkoła organizuje zajęcia 

z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole. 

17. Nauczycieli etyki zatrudnia się zgodnie z Ustawą – Karta Nauczyciela. 

18. Nauczyciel etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej gimnazjum.  

19. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. 
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20. Ocena z etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie ze sprawowania. Ocena ta jest wliczana do średniej ocen i nie ma 

wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

21. Ocena z etyki jest wystawiana wg skali ocen przyjętej w gimnazjum. 

22. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem etyki w zakresie metodyki 

nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor gimnazjum oraz 

pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

 

§ 32. 

 

1. Uczniowie wybitnie uzdolnieni w poszczególnych dziedzinach mogą 

kontynuować indywidualny tok lub program nauki i być promowani poza 

normalnym trybem zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 

2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562  

z późniejszymi zmianami). 

2. Dziecku objętemu nauczaniem indywidualnym, któremu stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się 

nauczanie indywidualne w domu rodzinnym. 

3. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym 

nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników dyrektor 

gimnazjum w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia 

dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach 

okolicznościowych). 

 

§ 33. 

 

1. W szkole mogą być organizowane koła zainteresowań oraz inne zajęcia 

pozalekcyjne – na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego. 

2. Uczniowie mający trudności w nauce objęci są działalnością zespołów 

wyrównawczo – kompensacyjnych zgodnie z opinią PPP na zasadach 

określonych w przepisach prawa oświatowego. 

3. W gimnazjum mogą działać organizacje młodzieżowe i uczniowskie – za 

zgodą dyrektora gimnazjum a władzami danej organizacji. 

4. Szkoła wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie w ramach doradztwa zawodowego (załącznik nr 

15 do Statutu Gimnazjum) i Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej 

(załącznik nr 16 do Statutu Gimnazjum). 
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5. Szkoła wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu. 

6. Szkoła wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących 

szanse edukacyjne ucznia. 

7. Świadczenie, w formie gorącego posiłku przyznaje się na wniosek 

rodziców ucznia (opiekuna prawnego),  wychowawcy klasy, dyrektora 

gimnazjum, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela MGOPS przy UGiM.  

8. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w stołówce szkolnej. 

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby.  

10. Uczniowie klas II biorą obowiązkowo udział w realizacji projektu 

edukacyjnego. Szczególnych przypadkach realizacja projektu może zostać 

dokończona lub przesunięta nie później jednak niż do końca pierwszego 

semestru klasy III. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym 

działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,  

z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu 

edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

11. Przy gimnazjum działa Świetlica Środowiskowa (Regulamin Świetlicy 

Środowiskowej stanowi załącznik nr 20 do Statutu Gimnazjum). 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 

§ 34. 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani 

do: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia  edukacyjne; 

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie 

się do zajęć edukacyjnych; 

3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole (wg ustalonego 

wzoru pisma); 

4) powiadomienia dyrektora gimnazjum, wychowawcy lub pedagoga 

szkolnego o przyczynach  nieobecności dziecka w szkole powyżej 

dwóch tygodni z powodów niezależnych od dziecka lub rodzica np. 

pobyt w szpitalu, sanatorium, itp. 

2. Rodzice i nauczyciele  współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci: 
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1) nauczyciele informują rodziców o zadaniach i zamierzeniach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  gimnazjum; 

2) na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wychowawcy 

zapoznają rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

(Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562  

z późniejszymi zmianami); 

3) rodzice mają prawo do uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej 

informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce; 

4) na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum może zezwolić na 

spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie 

indywidualne). Dziecko także może otrzymać świadectwo ukończenia 

gimnazjum na podstawie egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 

przez szkołę (indywidualny tok nauki);  

5) rodzice mają prawo otrzymać od nauczycieli informacje i porady  

w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, również 

poprzez doradztwo ze strony PPP; 

6) rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu gimnazjum opinii na temat pracy 

gimnazjum; 

7) w gimnazjum są stale organizowane spotkania z rodzicami w celu 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze: 

a) stałe spotkania wychowawcy z rodzicami w drugi czwartek 

każdego miesiąca – godzinę ustala wychowawca klasy; 

b) indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami; 

c) rozmowy telefoniczne; 

d) dyżury nauczycielskie w drugi czwartek miesiąca w godzinach od 

16.00 do 18.00 (jeżeli wychowawca nie ustalił spotkania  

z rodzicami). 

 

 

                              ORGANIZACJA  GIMNAZJUM    
 

§ 35. 

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa dyrektor 

gimnazjum zgodnie  z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432                        

z późniejszymi zmianami).  

2. Dyrektor gimnazjum, w terminie do dnia 30 września, informuje 

nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  
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o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN  

z dnia 5 października 2010r. z mieniające rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

 

§ 36. 

 

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

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora 

najpóźniej do 30 kwietnia  każdego roku, na podstawie planu nauczania 

oraz planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacyjny zatwierdza 

organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 

2. Szkolny plan nauczania w arkuszu organizacyjnym ustala dyrektor 

gimnazjum  w porozumieniu z  nauczycielami.  

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 

godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin przedmiotów dodatkowych,  

w tym zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 37. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum w systemie klasowo – 

lekcyjnym jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie 

nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania i programem 

nauczania zawartym w „Szkolnym zestawie programów nauczania”, 

opracowanych w oparciu o podstawę programową i dopuszczonych do 

użytku szkolnego. 

2. W gimnazjum  przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna 

przekraczać 24 uczniów. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba 

uczniów w oddziale może być niższa. 

4. Liczebność oddziałów jest dostosowaniem do ramowych planów 

nauczania. 

 

§ 38. 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 

gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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§ 39. 

 

Dopuszcza się możliwość tworzenia klas integracyjnych, wyrównawczych  

i innych specjalistycznych form pomocy dziecku w zależności od potrzeb 

gimnazjum, godnie z prawem oświatowym w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

 

§ 40. 

 

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone  

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45min. Przerwy 5 min., dwie przerwy obiadowe  

20 min. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8.00, ostatnia siódma lekcja 

kończy się o godz. 14.15. 

3. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na 

organizację dojazdu, szkoła organizuje świetlicę. Regulamin świetlicy 

stanowi załącznik nr 14 do Statutu Gimnazjum). 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia 60 min. w grupach wychowawczych. 

Liczba grupy nie powinna przekraczać 25 uczniów. 

5. Dyrektor gimnazjum powierza stanowisko kierownika świetlicy i odwołuje  

z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

Dyrektor określa również zakres obowiązków kierownika świetlicy. 

 

 

 

 

§ 41. 

 

1. Uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia gimnazjum  

w normalnym trybie kieruje się do oddziałów przysposabiających do pracy 

(lub tworzy takie oddziały w szkole). 

2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum 

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, 

uwzględniając opinię lekarską oraz opinię PPP. 

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne  realizuje się 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach 

dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel,  

z uwzględnieniem treści kształcenia zawartych w podstawie programowej 

kształcenia w określonym zawodzie. 
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5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza  

gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze 

szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą. 

 

§ 42. 

 

1. Podział na grupy na zajęciach wymagających warunków specjalnych nauki  

i bezpieczeństwa, uwzględniając wysokości środków finansowych 

posiadanych przez gimnazjum, określa się corocznie zgodnie  

z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142  

z późniejszymi zmianami), dotyczy takich przedmiotów jak: języki obce, 

informatyka. 

2. Podział na grupy na w/w zajęciach stosuje się w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów.  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w gimnazjum prowadzone są w grupach 

liczących od 12 – 26 uczniów. 

4. Czas 1 godz. w/w zajęć trwa 45 minut.  

 

§ 43. 

 

1. Biblioteka w gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych 

gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz  wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

gimnazjum, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych  

w regulaminie biblioteki. 

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czas 1 godziny biblioteki trwa 60 min. 

4. Organizacja zespołu biblioteki obejmuje: 

1) gromadzenie zbiorów  zgodnie z potrzebami gimnazjum, 

2) ewidencję zbiorów, 

3) opracowanie biblioteczne zbiorów, opracowanie techniczne zbiorów, 

klasyfikowanie, katalogowanie, 

4) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),  

5) konserwację zbiorów, 

6) organizację zbiorów, warsztatu pracy informacyjnego, wydzielanie 

księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogu alfabetycznego, 

rzeczowego, książek, zbiorów audiowizualnych będących własnością 

gimnazjum, 



 31 

7) organizację udostępniania zbiorów, wypożyczanie indywidualne 

zbiorów do domu obejmuje wszystkich uczniów, wydziela się 

komplety książek do pracowni, 

8) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną, 

opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, terminarzy 

ważniejszych imprez czytelniczych, sprawozdanie z pracy biblioteki 

dla Rady Pedagogicznej, udział nauczyciela bibliotekarza w kontroli 

księgozbioru. 

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza. 

1) udostępnianie księgozbioru, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, biograficznych, 

rzeczowych, informowanie uczniów (wystawka nowości w bibliotece)  

i nauczycieli (wykaz informujący o nowych nabytkach w pokoju 

nauczycielskim), 

3) rozmowy z czytelnikami o książkach, zachęcanie uczniów do 

świadomego doboru lektury, 

4) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako czytelników  

i użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej (w czasie 

wizyt w bibliotece) i zajęć grupowych (lekcje biblioteczne – 

najczęściej podczas organizowania zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli), 

5) wycieczki do bibliotek: Biblioteka Publiczna w Witkowie, archiwum  

i Biblioteka Katedralna w Gnieźnie,  

6) udostępnienie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom organizacji        

i kół potrzebnych materiałów, pomocy w organizowaniu pracy  

z książką, czasopismem oraz w przygotowaniu przez różne grupy 

społeczności szkolnych imprez czytelniczych, np. organizowanych 

przez aktyw biblioteczny, 

7) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie (plan pracy 

aktywu znajduje się w bibliotece), organizowanie z aktywem 

bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie 

kultury czytelniczej uczniów, np. apele, zgaduj – zgadule, imprezy 

czytelnicze, wystawy, konkursy czytelnicze, kiermasze, 

8) współpraca z rodzicami  i instytucjami wychowania równoległego, 

9) informowanie rodziców (przez wychowawców klas) o czytelnictwie 

uczniów, zapraszanie rodziców na ciekawe imprezy czytelnicze,  

10) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną  

a Biblioteką Publiczną w Witkowie, uzyskiwanie informacji o stanie 

czytelnictwa uczniów naszej szkoły w Bibliotece Publicznej, 

11) informowanie czytelników o dniach i godzinach otwarcia Biblioteki 

Publicznej  w Witkowie, 

12) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych                       

i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach 
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czytelniczych przygotowanych przez różne instytucje kultury                     

i organizacje społeczne. 

 

§ 44. 

 

1. W gimnazjum działają (oprócz Samorządu Uczniowskiego) za zgodą 

dyrektora szkoły takie organizacje jak: Ognisko Misyjne, Grupa 

Turystyczna „Siedem”, Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”. Zasady 

działalności tych organizacji na terenie gimnazjum określają porozumienia 

zawarte między dyrektorem a władzami tych organizacji. Gimnazjum 

posiada swoją stronę internetową. 

2. Organizacje działają zgodnie z własnymi programami i skupiają 

zainteresowanych uczniów naszej szkoły. 

3. Czas 1 godz. w/w zajęć trwa 60 minut.  

4. Przy gimnazjum działa Świetlica Środowiskowa. 

 

 

 

BAZA GIMNAZJUM 
 

§ 45. 

 

1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum dysponuje budynkiem 

szkolnym, halą sportową i salami lekcyjnymi w budynku oświatowym.  

2. Do realizacji zadań statutowych posiada:  

1) 19 sal dydaktycznych + 2 sale  komputerowe, które umożliwiają naukę 

na jedną zmianę, 

2) halę sportową wraz z zapleczem, 

3) siłownię, 

4) gabinet dyrektora, 

5) gabinet  pedagoga szkolnego, 

6) gabinet księgowej, 

7) gabinet medyczny, 

8) gabinet intendenta szkoły, 

9) kancelarię szkoły, 

10)  pokoje nauczycielskie, 

11)  kącik patrona, 

12)  kawiarenkę, 

13)  bibliotekę z centrum multimedialnym, 

14)  świetlicę, 

15)  stołówkę i kuchnię, 

16)  archiwum, 

17)  zaplecze gospodarcze: magazyn, warsztat woźnego, pomieszczenie dla 
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       sprzątaczek, pralnia, kotłownia (ogrzewanie gazowe). 

3. W gimnazjum wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich 

pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie 

budynku gimnazjum przed innymi zagrożeniami. Regulamin 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 17 do Statutu 

Gimnazjum. 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 
 

§ 46. 

 

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno 

– obsługowych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym  gimnazjum na dany 

rok. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) sprzątaczka, 

2) woźny, 

3) kucharz, 

4) intendent, 

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza 

dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

4. Do obsługi finansowej zatrudnia się księgowego. Dla sprawnego 

zarządzania placówka tworzy się stanowisko sekretarza szkoły. Zakres 

czynności opracowuje dyrektor. 

5. W gimnazjum zatrudnia się pedagoga szkolnego i psychologa. 

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego i psychologa zawiera załącznik 

nr 10 Statutu Gimnazjum. 

§ 47. 

 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje  

gimnazjum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni 

rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić  

i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu 

Konstytucji RP, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 

sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy, dbać o kształtowanie 
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u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych  narodów, ras i światopoglądów. 

3. Dopuszcza się w gimnazjum możliwość prowadzenia innowacji  

pedagogicznych na zasadach określonych przez MEN. Dyrektor gimnazjum 

będzie podejmował działania w kierunku motywowania nauczycieli do 

działań twórczych m.in. poprzez preferowanie nauczycieli nowatorów do 

nagród, wyróżnień i zróżnicowanych dodatków motywacyjnych. 

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, a także szanowania ich godności osobistej. 

5. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum musi posiadać kwalifikacje 

pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 

2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288). 

6. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli, formalny 

przydział czynności, przydział przedmiotów i pracowni, opiekunów 

organizacji, wykaz zadań i zajęć dodatkowych reguluje na początku roku 

szkolnego arkusz organizacyjny gimnazjum. 

 

§ 48. 

 

1. Zadania nauczyciela: 

1) realizuje szkolny program nauczania lub program autorski w oparciu  

o podstawę programową na powierzonych przedmiotach w klasach  

i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele gimnazjum ustalone  

w programach zawartych w „Szkolnym zestawie programów 

nauczania” i planach pracy (plany dydaktyczne – rozkłady materiału 

lub plany wynikowe poszczególnych przedmiotów, plany 

wychowawcze klas zgodne z Programem Wychowawczym 

Gimnazjum), 

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora 

gimnazjum, 

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

rozpoznaje potrzeby ucznia, 

5) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów 

oraz ocenia ich wiadomości i umiejętności, 

6) informuje rodziców, wychowawcę klasy, dyrektora gimnazjum,  

a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – 
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wychowawczych uczniów, 

7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 

organizowanych w gimnazjum i przez instytucje wspomagające, 

8) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu i zajęć 

dodatkowych, 

9) decyduje w sprawie doboru programów, metod, form organizacyjnych, 

podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego 

przedmiotu, 

10) w przypadku prowadzenia zajęć dodatkowych, decyduje o treści 

programu zajęć dodatkowych, 

11) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich 

uczniów, 

12) ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich uczniów, 

13) jest opiekunem minimum trzech zespołów uczniów realizujących 

projekt edukacyjny w danym roku szkolnym. 

2. Nauczyciel odpowiada: 

1) służbowo przed dyrektorem gimnazjum za: 

a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim 

przedmiocie oraz klasach, zespołach i grupach stosownie do 

realizowanego programu i warunków w jakich działał, 

b) za stan warsztatu, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych 

mu przydzielonych, 

2) służbowo przez władzami gimnazjum, ewentualnie cywilnie lub karnie 

za: 

a) tragiczne skutki wynikające z braku nadzoru nad 

bezpieczeństwem  uczniów na zajęciach szkolnych,  w czasie 

dyżurów mu przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu 

wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia 

gimnazjum przydzielonych mu przez dyrektora gimnazjum,  

a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i opieki oraz 

zabezpieczenia. 

 

§ 49. 

 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów znajdują się  

w załączniku  nr 1do niniejszego statutu jakim jest WSO. 

 

 

§ 50. 
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1. Czas pracy nauczyciela obejmuje zadania wynikające z Ustawy – Karta 

Nauczyciela i inne zlecone przez dyrektora gimnazjum. 

2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum w w pełnym wymiarze 

winien być zgodny z art. 42 Ustawy – Karta Nauczyciela. 

 

§ 51. 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum kierownik 

zespołu. 

3. Do zadań zespołu m. in. należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 

osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów, 

3) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów 

nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

 

§ 52. 

 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej 

„wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności 

pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez 

cały okres nauczania w gimnazjum. 

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku 

do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy 

gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do 

dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie 

stosowną prośbę o zmianę. 

 

§ 53. 

 

Zadania wychowawcy klasowego. 

1. Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje 

życiem zespołowym klasy. 

2. Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest prowadzenie w powierzonej 

mu klasie planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji celów 

wychowawczych gimnazjum, przede wszystkim przez wytworzenie zespołu 
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uczniowskiego, świadomie współdziałającego z nauczycielami. 

Podstawowym warunkiem należytej realizacji tego zadania jest bliższe 

poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymywanie z nimi stałego 

kontaktu. Dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie 

warunków ich życia i potrzeb pozwoli wychowawcy na wytyczenie 

słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy. W celu 

skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na 

uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi 

pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami 

danej klasy, współpracuje z rodzicami. 

3. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów            

w zespole uczniów,  pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

4) Wychowawca w celu realizacji powyższych  zadań: 

a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

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

–  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki  

i  integrujące zespół uczniowski, 

– ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, 

– współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze 

wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to  uczniów uzdolnionych jak    

i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

c) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

– poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci, 

– współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od 

nich pomocy w swoich działaniach, 

– włączania ich w sprawy klasy i szkoły. 

d) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 

5) Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie gimnazjum 

określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno –  pedagogicznej. 
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6) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek  

i instytucji oświatowych. 

4. Do obowiązków wychowawcy należy: 

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki 

nauczania, w szczególności: 

a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie 

oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, 

utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami 

powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec 

uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej 

(zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie 

szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności  w nauce),  

b) analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i nauczycielami 

przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie 

środków zaradczych, 

c)  pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego 

podnoszenia wyników nauczania, 

d) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie 

przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielanie wskazówek  

i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla 

tych, którzy opuścili zajęcia szkolne  i mają trudności  

w uzupełnianiu materiału, 

e) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu 

czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału  

w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

f) współdziałanie w organizowaniu poradnictwa oraz w udzielaniu 

uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki i o zawodach,       

w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawie 

wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia,  

g) pedagog szkolny organizuje system doradztwa dla gimnazjalistów 

związany z wyborem zawodu. 

2) troska o wychowanie moralno – społeczne uczniów, w szczególności: 

a) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na 

zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni, 

b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie gimnazjum  

i szerszego środowiska m.in.: 

– przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na 

terenie gimnazjum i szerszego środowiska, wyrabianie w nich 

poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę 

gimnazjum, organizowanie w tym celu różnych form 

samoobsługi, 
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– rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy, 

– interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji 

uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych 

organizacji, 

– budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, 

inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska, 

– wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia  

w gimnazjum, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi  

i zaspakajaniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu 

inicjatywy i samodzielności. 

c) współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku 

rzetelnej pracy, 

d) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, 

podejmowanie środków zaradczych, udzielanie wskazówek 

uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

wychowawczych, 

3) opieka nad zdrowiem  uczniów, w szczególności: 

a) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP w życiu 

szkolnym i pozaszkolnym, 

b) interesowanie się stanem zdrowia  uczniów i porozumiewanie się  

z lekarzem szkolnym i  higienistką oraz z rodzicami w sprawach 

ich zdrowia, 

4) organizowanie pomocy materialnej dla  uczniów, w szczególności: 

a) udzielanie rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, 

b) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla dzieci i uczniów, 

c) otoczenie specjalną opieką uczniów dojeżdżających do szkoły, 

oraz uczniów zamieszkałych poza domem rodzicielskim, 

5) współdziałanie z rodzicami uczniów oraz zakładami pracy w sprawach 

opieki wychowawczej nad uczniami i dziećmi w szczególności: 

a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów       

w nauce, zachowaniu (indywidualne rozmowy z rodzicami, 

odwiedzanie uczniów w domu, zapoznawanie się z warunkami 

domowymi ucznia, skupianie klasowego aktywu rodzicielskiego 

wokół zadań wychowawczych realizowanych przez gimnazjum, 

omawianie problemów wychowawczych na zebraniach                 

z rodzicami), 

b) troska o uczniów z rodzin zastępczych, systematyczny kontakt  

z ich opiekunami, 

c) szczególna troska o uczniów, których rodzice czasowo 

przebywają poza granicami kraju i stały kontakt z ich 

chwilowymi opiekunami.  
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6) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy: 

a) prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej,  

b) wypisywanie świadectw szkolnych, 

c) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących 

klasy zgodnie z zarządzeniami dyrektora gimnazjum i Rady 

Pedagogicznej, 

d) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, 

wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku 

szkolnego w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum treść i formy 

swojej działalności wychowawczej, zgodnej z Programem 

Wychowawczym Gimnazjum, 

e) w klasach, w których obowiązujące plany nauczania przewidują 

osobne godziny do dyspozycji wychowawcy należy tematykę 

zajęć na tych godzinach wiązać ściśle z całokształtem pracy 

wychowawczej, zajęcia te powinny dawać okazję do wzajemnej 

wymiany poglądów wychowawcy i uczniów na problemy będące 

tematem zajęć i dostarczać uczniom cennych z punktu widzenia 

wychowawczego przemyśleń i przeżyć. 

7) składanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdania                  

z przebiegu i wyników swej pracy, 

8) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani 

poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach 

śródrocznych  (rocznych). 

a) o przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu 

niedostatecznym z zajęć edukacyjnych i nagannym zachowaniu 

należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej 

(wpis do dzienniczka – podpis rodzica, list z pieczątką szkoły – za 

potwierdzeniem odbioru) na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach okres 4 tygodni może być skrócony (WSO rozdział 

V ust.4 pkt 10). Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w 

swojej teczce wychowawcy. 

9) Usprawiedliwianie nieobecność ucznia w szkole na podstawie 

usprawiedliwienia (gotowy druk) lub napisanego własnoręcznie przez 

rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez lekarza, 

a) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód 

nieobecności ucznia, 

b) czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny ze wzorem podpisu 

złożonym u wychowawcy. 
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c) usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od 

ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole (po tym terminie 

nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona). 

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów stanowi załącznik 

nr 21 do Statutu Gimnazjum. 

10) Zwalnianie ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica  

(prawnego opiekuna) – gotowy druk. Na zwolnieniu rodzic musi 

dokonać zapisu „Odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka 

na lekcjach biorę na siebie”. W razie wątpliwości co do 

wiarygodności napisanego zwolnienia, wychowawca winien 

potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście 

zwolnić dziecko z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość.  

W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić 

tylko dyrektor (wicedyrektor) gimnazjum. Wychowawca lub dyrektor 

gimnazjum ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu ucznia 

nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje. 

Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych stanowi 

załącznik nr 21 do Statutu Gimnazjum. 

11) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)  

o obowiązku uczestniczenia w realizacji projektu edukacyjnego  

w klasie drugiej i zapoznanie z „Regulaminem realizacji projektów 

edukacyjnych   w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie”. Informację 

należy przekazać na początku roku szkolnego, w którym będzie 

realizowany projekt edukacyjny, 

12) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu 

przez wszystkich uczniów swojej klasy, 

13) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przez uczniów 

projektu edukacyjnego. 

 

5. Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać: 
1) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą, wzory 

podpisów rodziców (prawnych opiekunów), 

2) notatki odnośnie klasy, z działalności wychowawcy i działalności 

zawodoznawczej, 

3) korespondencję z rodzicami, 

4) zeszyt spraw finansowych, 

5) usprawiedliwienia nieobecności uczniów, 

6) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 

7) plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 

8) zeszyt spostrzeżeń, 

9) listę z danymi uczniów realizujących projekty edukacyjne w klasie 

drugiej. 

6. Sposób postępowania z dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną. 
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Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi gimnazjum dokumenty stanowiące 

wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatni dzień 

zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego. 

7. Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację: 

1) dziennik elektroniczny i dziennik innych zajęć, 

2) rozkłady materiału lub plany wynikowe z poszczególnych 

przedmiotów na dany okres i rok szkolny (wg programów zawartych 

w „Szkolnym zestawie programów nauczania”), 

3) konspekty lekcyjne (nauczyciel stażysta). 

 

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 
 

§ 54. 

 

1. Podstawę kształcenia w systemie oświaty stanowi sześcioletnia szkoła 

podstawowa i trzyletnie gimnazjum, w którym nauka jest obowiązkowa. 

2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. 

Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Za 

spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dziecka 

do szkół  specjalnych. 

3. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód  

przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie. 

4. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej, dla młodzieży z obwodu szkoły, 

Jest złożenie „Zgłoszenia do publicznego gimnazjum” – wg wzoru  

ustalonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo (Załącznik nr 1do  

Regulaminu rekrutacji). 

Kandydat dołącza w wyznaczonym terminie (określonym przez Dyrektora) 

następujące dokumenty:  

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2) zaświadczenie OKE o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu po klasie 

szóstej, 

3) odpis skróconego aktu urodzenia. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do  

klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie  

podanych kryteriów. 

6. Kandydat spoza obwodu, aby wziąć udział w postępowaniu  

rekrutacyjnym, składa Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum –  

wg wzoru ustalonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
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(Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji), który stanowi podstawę  

rozpoczęcia rekrutacji. 

7. Dla kandydatów spoza obwodu określa się następujące kryteria przyjęcia  

do gimnazjum: 

 Kryteria max liczba 

punktów 

1. Obecność w tej samej placówce rodzeństwa kandydata 10 

2. Odległość szkoły od miejsca pracy rodziców  10 

3. Odległość szkoły od miejsca zamieszkania rodziców  10 

4. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej – na podstawie  

zaświadczenia OKE 

10 

5. Średnia ocen ze świadectwa po ukończeniu klasy szóstej 10 

6. Ocena zachowania: wzorowe                                  = 10 pkt 

                                 bardzo dobre                           =   8 pkt 

                                 dobre                                       =   6 pkt 

                                 poprawne                                =   4 pkt 

Zachowanie: nieodpowiednie i naganne                 =   0 pkt 

10 

 

8. Kandydaci dołączają w wyznaczonym terminie (określonym przez  

Dyrektora) następujące dokumenty: 

1)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

2) zaświadczenie OKE o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu po klasie 

szóstej, 

3) odpis skróconego aktu urodzenia, 

4) oświadczenia rodziców dotyczące kryteriów 2 i 3. 

9. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i terminy  

składania dokumentów określa Wielkopolski Kurator Oświaty poprzez  

wydanie stosownego Zarządzenia. 

10. Dyrektor gimnazjum wydaje własne Zarządzenie dotyczące rekrutacji na  

podstawie Zarządzenia WKO. 

11. Uczniom spoza obwodu szkoła nie zapewnia dowozu. 

12. Przydziału uczniów do klas równoległych dokonuje Komisja  

Rekrutacyjna powołana każdego roku przez dyrektora szkoły.  

13. Dyrektor szkoły przydziela danej klasie wychowawcę. 

14. Dokonując  przydziału  uczniów  do  klas  równoległych  stosuje  się    

następujące  kryteria: 

1) liczba uczniów zbliżona w klasach równoległych, 
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2) miejsce zamieszkania – w każdej klasie uczniowie z jednej  

miejscowości – wsi oraz z bliskiego rejonu ulic – dotyczy miasta, 

3) płeć – liczba dziewcząt i chłopców w klasie powinna być wyrównana, 

4) język obcy – wiodący (klasy z wiodącym językiem angielskim                                          

i językiem niemieckim), dopuszcza się klasy mieszane, 

5) organizacja dowożenia uczniów do szkoły (praca jednozmianowa), 

6) uczniów ze świadectwami z wyróżnieniem przydziela się do klas  

równomiernie (w miarę możliwości). 

15. Szczegółowe informacje dotyczące podziału klas pierwszych, rekrutacji                          

i wzorów dokumentów zawiera Regulamin rekrutacji i podziału klas  

pierwszych w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie (załącznik nr 7 

Statutu Gimnazjum.  

16. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii PPP dyrektor 

może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

17. Droga ucznia z obwodu do gimnazjum  nie może przekraczać 4 km. Jeżeli 

droga do szkoły przekracza tę odległość, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki. 

18. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

19. Uczniowie gimnazjum, którzy ukończyli 15 lat i nie rokują ukończenia 

gimnazjum w normalnym trybie mogą być skierowani do gimnazjum  

z  oddziałami   przysposabiającymi   do  pracy (po  zapoznaniu  się   

z sytuacją i  możliwościami  ucznia)  za  zgodą  rodziców  

z  uwzględnieniem  opinii  PPP i lekarza.  

 

§ 55. 

  

Uczeń ma prawo do informacji na temat: 

1. Zakresu wymagań i metod nauczania. 

2. Kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania. 

3. Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

4. Rozkładu lekcji z uwzględnieniem zasad bhp. 

5. Planu pracy gimnazjum, Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktyki Gimnazjum. 

6. Wiedzy bez cenzury, z wyjątkiem ograniczeń ze względu na wiek  

i zdolności percepcyjne. 

 

Uczeń ma prawo do wolności słowa i wyznania dotyczącej: 

1. Swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra 

osobistego osób trzecich. 

2. Możliwości wypowiadania się na temat bohaterów literackich, 

historycznych. 
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3. Możliwości wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania 

oraz spraw ważnych w życiu gimnazjum, klasy, samorządu. 

4. Możliwości uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych. 

5. Równości traktowania niezależnego od przekonań religijnych  

i światopoglądowych, tolerancji wobec „inności” religijnej, kulturowej, 

etnicznej. 

6. Kultury słowa, dbałości o czystość mowy ojczystej. 

 

Uczeń ma prawo do nauki: 

1. Do rozwijania własnych talentów, zainteresowań i zdolności. 

2. Do bezpiecznych warunków pobytu w szkole. 

3. Do bezpłatnej nauki. 

4. Do korzystania z opieki socjalnej, stypendialnej. 

5. Do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 

kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562  

z późniejszymi zmianami). 

 

Uczeń ma prawo do godnego traktowania: 

1. Do nietykalności osobistej (nie wolno w szkole stosować kar cielesnych). 

2. Do przestrzegania zasad godnego traktowania ucznia – bezwzględny zakaz 

poniżania, obrażania i wyśmiewania ucznia. 

3. Do przestrzegania zasad ochrony przed mobbingiem. 

4. Do podmiotowego traktowania ucznia. 

5. Do życzliwego traktowania ucznia. 

 

 

 

Uczeń ma prawo do wolności zrzeszania: 

1. Do zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych, Samorządzie 

Uczniowskim. 

2. Do wypowiadania się w kwestiach gimnazjum w imieniu Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Do wydawania uczniowskiego czasopisma, gazetki szkolnej, w której 

uczniowie mogą wypowiadać się w swoich i szkolnych sprawach. 

 

Uczeń ma prawo do prywatności: 

1. Do ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach 

testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny – 

rozwód, status ucznia: dobry – słaby). 
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2. Do bezwzględnego zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, 

społecznej i osobistej ucznia. 

3. Do ochrony mienia ucznia, jego własności prywatnej. 

 

Uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa szkolnego: 

1. Do sprawiedliwego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia, do 

bezstronności, równego traktowania bez względu na strój, status rodzinny  

i społeczny ucznia. 

2. Do równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela 

(możliwość obiektywnego dowiedzenia swoich racji). 

3. Do obiektywnego oceniania zachowania. 

 

Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw: 

1. Do znajomości swoich praw i obowiązków. 

2. Do informowania uczniów i rodziców o treści prawa wewnątrzszkolnego. 

3. Do wypowiadania się uczniów i rodziców na temat prawa oświatowego 

gimnazjum, bez konsekwencji grożącym uczniom i nauczycielom. 

4. Do informowania na bieżąco o wszelkich zmianach w prawie 

wewnątrzszkolnym. 

 

Uczeń ma uprawnienia do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia w gimnazjum. 

2. Przejawiania własnej aktywności, zdobywania wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości gimnazjum. 

3. Przedstawiania wychowawcy, nauczycielom, pedagogowi oraz dyrektorowi 

gimnazjum swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, wsparcia, 

wyjaśnień. 

4. Opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi przejawami 

dyskryminacji, przemocy i agresji. 

5. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów. 

6. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum. 

7. Reprezentowania gimnazjum w konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych. 

8. Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z właściwym regulaminem. 

9. Życzliwego, podmiotowego traktowania. 

10. Do znajomości procedur postępowania na wypadek nieprzestrzegania praw    

ucznia. 

11. Do znajomości systemu nagród i kar stosowanych w gimnazjum. 

 

§ 56. 
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Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 

Gimnazjum zwłaszcza dotyczących: 

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia gimnazjum  

i młodego Polaka. 

2. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy 

nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego 

przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych 

przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych. 

3. Postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor  

i tradycję gimnazjum, współtworzenia jej autorytetu. 

4. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno 

mowy ojczystej. 

5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum, 

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, 

Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub 

samorządu klasowego. Spory rozstrzyga się na zasadach określonych  

w Statucie Gimnazjum. 

6. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych  

i w życiu gimnazjum. 

7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

2) przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności, 

3) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

4) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach 

osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi 

lub życiu i zdrowiu powierzającego, 

5) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody. 

8. Odpowiedzialność za własne życie i innych, dbanie o bezpieczeństwo  

i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczeń nie pali tytoniu, nie pije 

alkoholu, nie używa środków odurzających, jest czysty i schludny. 

9. Uczeń uczęszcza na zajęcia szkolne w stroju schludnym, estetycznym  

o cechach stonowanej , umiarkowanej elegancji. W doborze ubioru należy 

zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy. Noszone stroje 

nie mogą zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi. 

Inne nadruki nie mogą mieć charakteru obraźliwego, wywołującego 

agresję, o dwuznacznej treści, propagującego używki (np. alkohol, 

papierosy, narkotyki, itp.) Strój ucznia ma zakrywać cały tułów.  

1) strój apelowy dla chłopców: biała koszula, spodnie długie koloru 

granatowego lub czarnego albo garnitur koloru granatowego lub 

czarnego; 

2) strój apelowy dla dziewcząt: biała bluzka, spódniczka nie krótsza niż 

do kolan koloru granatowego lub czarnego albo spodnie długie koloru 
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granatowego lub czarnego; kostium koloru granatowego lub czarnego;  

3) strój sportowy obowiązkowy dla chłopców i dziewcząt: krótkie 

spodenki, koszulka krótki rękaw wkładana w spodenki, obuwie 

sportowe koniecznie na zmianę; w zależności od warunków 

pogodowych dopuszcza się możliwość ćwiczenia w dresach 

sportowych; obowiązuje całkowity zakaz ćwiczenia w stroju 

szkolnym. 

4) strój apelowy obowiązuje uczniów z okazji uroczystości i świąt 

państwowych oraz szkolnych wymienionych w § 60 punkt 3 Statutu 

Szkoły. Uczniowie klas trzecich zobowiązani są do stroju apelowego 

podczas egzaminu gimnazjalnego (również próbnego). 

Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor i nauczyciele 

mają prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń ma obowiązek zastosować się do 

zaleceń. Brak regulaminowego stroju podczas zajęć szkolnych ma wpływ 

na ocenę zachowania ucznia. 

10. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. Za zaginięcie przedmiotów  

wartościowych, jak np. biżuterii, telefonów komórkowych, przenośnych 

odtwarzaczy MP3, MP4 itp. dyktafonów, aparatów fotograficznych, kamer 

video, firmowej odzieży wierzchniej i obuwia, dużych kwot pieniężnych, 

itp. gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązuje całkowity zakaz 

ćwiczenia na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego  

w biżuterii, okularach, zegarkach itp. Uczeń posiadający szkła kontaktowe 

powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi wychowania fizycznego przed 

każdymi zajęciami. 

1) Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na 

lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach świetlicowych, zajęciach 

wychowania fizycznego bez względu na miejsce odbywania tych zajęć 

np. stadion (również przez osoby nie ćwiczące), w bibliotece, na 

stołówce. Telefon powinien być wówczas wyłączony. Jeżeli uczeń 

mimo zakazu użyje telefonu komórkowego podczas zajęć 

dydaktycznych i wychowawczych bez zgody nauczyciela, ma on 

obowiązek zatrzymać telefon. Telefon wyłącza uczeń w obecności 

nauczyciela. Nauczyciel przekazuje telefon wraz ze sporządzonym 

protokołem (druk w sekretariacie gimnazjum) dyrektorowi gimnazjum. 

Telefon zostaje zwrócony rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia za 

potwierdzeniem odbioru. 

2) W czasie pobytu w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu 

komórkowego ani innych urządzeń (np. dyktafonu, aparatu 

fotograficznego, kamery Video, itp.) w celu rejestracji dźwięku  

i obrazu. Jeżeli uczeń użyje tego sprzętu wobec osób trzecich, bez ich 

zgody, nauczyciel ma obowiązek zatrzymać w/w sprzęt. Dalsze 
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postępowanie takie jak w przypadku zatrzymania telefonu 

komórkowego. 

Każda interwencja nauczyciela w powyższych sytuacjach ma wpływ na 

ocenę zachowania ucznia do nagannej włącznie. 

11. Dbałość o wspólne dobro, mienie gimnazjum i jej estetyczny wygląd, 

starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie gimnazjum. 

12. Uczeń korzystający z dowozów szkolnych ma obowiązek przebywania  

w świetlicy pod opieką nauczyciela przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

lekcji w danym dniu. Powinien uczestniczyć w organizowanych zajęciach 

wychowawczych. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na 

pisemną lub osobistą prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy. Tryb 

postępowania jest taki sam jak przy zwolnieniu  ucznia z zajęć lekcyjnych. 

13. Uczeń ma obowiązek odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym 

zaraz po zakończeniu lekcji lub zajęć dodatkowych organizowanych przez 

gimnazjum. Jeżeli uczeń pozostanie w szkole bez zgody nauczyciela 

świetlicy ma on obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców. Informację 

można przekazać telefonicznie korzystając z telefonu szkolnego. 

14. Uczeń obowiązkowo realizuje jeden projekt edukacyjny w klasie drugiej 

gimnazjum. W szczególnych przypadkach realizacja projektu może zostać 

dokończona lub przesunięta do końca pierwszego półrocza klasy trzeciej. 

Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W takiej 

sytuacji uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują, w terminie 

nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do 

egzaminu gimnazjalnego, temat tego projektu, który ma zostać wpisany na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. 

15. Uczeń kończący gimnazjum ma obowiązek zebrania podpisów 

potwierdzających jego rozliczenie na karcie zwanej „obiegówką” – według 

ustalonego wzoru.  

 

§ 57. 

 

Tryb składania skarg przez uczniów gimnazjum: 

1.  W sprawach konfliktowych dotyczących uczniów z różnych klas skargę 

składa się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który rozwiązuje 

problem wspólnie z Samorządem Uczniowskim. 

2.  W sprawach konfliktowych dotyczących uczniów tej samej klasy skargę 

składa się do wychowawcy klasy, który rozwiązuje problem – po 

rozpoznaniu sprawy. 

3.  W sprawach konfliktowych dotyczących ucznia i nauczyciela, skargę 

składa się do dyrektora gimnazjum, który rozwiązuje problem wspólnie  

z zespołem doradczym (kierowniczym). 
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4.  W przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia skargi przez opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego i wychowawcę klasy ponownie składa się 

skargę do dyrektora gimnazjum. 

5.  Wszystkie skargi do wymienionych organów gimnazjum składa się  

w formie pisemnej. 

6.  Skargi  są rejestrowane i przechowywane w dokumentacji gimnazjum. 

7.  Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej lub ustnej z zachowaniem zasad 

nie uwłaczających honorowi i dobremu imieniu ucznia. 

8.  O problemach nurtujących ucznia i sposobie ich załatwienia informowani 

są rodzice ucznia (zaproszenie na spotkanie do szkoły). 

9.  Skargi wymagające w ich rozstrzygnięciu udziału rodziców – są 

rozstrzygane po zasięgnięciu wyjaśnień i opinii rodziców. 

10.  Przed ostatecznym podjęciem rozstrzygnięcia skargi zawsze należy 

wysłuchać stron uczestniczących w sprawie. 

 

§ 58. 

 

1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność, odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas 1 – 3 gimnazjum: 

1) pochwała wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich  

z wpisem do zeszytu spostrzeżeń, 

2) pochwała dyrektora, 

3) pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej, 

4) list gratulacyjny dla rodziców, 

5) dyplom, 

6) nagroda rzeczowa, 

7) wpis na świadectwo, 

8) wpis do kroniki gimnazjum, 

9) stypendium naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa – 

szczegółowe kryteria przyznawania stypendium naukowego dla 

uczniów Gimnazjum  im. Adama Borysa stanowi załącznik nr 5 

Statutu Gimnazjum. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu gimnazjum oraz przez Radę Rodziców 

gimnazjum. 
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5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli na koniec roku szkolnego 

uzyska średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą 

ocenę z zachowania. 

6. Ocena z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen. 

 

§ 59. 

 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie przez wychowawcę klasy lub nauczyciela i wpis do 

zeszytu spostrzeżeń, 

2) upomnienie dyrektora, 

3) nagana pisemna z powiadomieniem rodziców (opiekunów), 

4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

5) zawieszenie lub odwołanie: 

a) z funkcji w organach szkoły,  

b) z reprezentowania gimnazjum na zewnątrz, 

6) przeniesienie do równoległej klasy, 

7) powiadomienie policji z równoczesnym wezwaniem rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia w przypadku: 

a) kradzieży, 

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie gimnazjum, 

c) zażywania narkotyków, stosowania środków odurzających lub 

rozprowadzania ich, 

d) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, 

e) brutalności, 

f) dopuszczania się innych drastycznych wykroczeń, które naruszają 

ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.  

8) obniżenie oceny ze sprawowania zgodnie z WSO. 

2. Uczeń, wobec którego wyznaczono karę może się od niej odwołać w ciągu 

jednego tygodnia do dyrektora gimnazjum, poprzez wychowawcę, 

Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców. 

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jeżeli: 

1) przeniósł się do  innego gimnazjum, 

2) ukończył 18 lat oraz Wielkopolski Kurator Oświaty zwolnił go od 

spełniania obowiązku szkolnego. 

4. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o  przyznanej  nagrodzie  lub zastosowaniu wobec niego 

kary. 

 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

§ 60. 
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1. Symbole państwowe: 

1) hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” śpiewany jest na 

początku każdej uroczystości szkolnej i państwowej; 

2) flaga, którą dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych 

oraz ważnych świąt szkolnych np. Święto Patrona Szkoły; 

3) godło, które umieszczone jest na ścianie w gabinecie dyrektora szkoły, 

sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz w każdym pomieszczeniu 

dydaktyczno – wychowawczym. 

2. Symbole szkolne: 

1) sztandar szkoły nadany dnia 9 listopada 2001r. 

2) hymn szkoły „Naprzód młodzi” śpiewany jest na końcu części 

oficjalnej każdej uroczystości szkolnej i państwowej; 

3. Sztandar uczestniczy  

1) w najważniejszych uroczystościach szkolnych takich jak: 

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) DEN, 

c) Święto Patrona Szkoły – Adama Borysa, 

d) pożegnanie absolwentów, 

e) pożegnanie pracowników gimnazjum, 

f) uroczystości pogrzebowe osób związanych ze szkołą. 

2) poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji, 

3) w uroczystościach państwowych i regionalnych.     

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być 

ozdobiony kirem. 

4. Sztandar przechowywany jest w gablocie w kąciku patrona na pierwszym 

piętrze szkoły. Opiekę nad nim sprawuje poczet sztandarowy (3 osoby) 

wybrany spośród zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną uczniów klas 

drugich w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego. Oprócz zasadniczego 

składu pocztu sztandarowego wybrany jest skład „rezerwowy”. 

5. Chorążego i asystę obowiązuje strój odświętny: 

1) uczeń: ciemny garnitur, biała koszula i krawat, 

2) uczennice: ciemne spódnice i białe bluzki (ciemny kostium). 

6. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone 

kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora 

gimnazjum. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun 

pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli gimnazjum. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 61. 

 

Gimnazjum używa pieczątki urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 62. 

 

1. Dokumentacja szkolna przechowywana jest w kancelarii gimnazjum, 

pokoju nauczycielskim i archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dokumentacja świadcząca o dorobku dydaktyczno – wychowawczym  

i opiekuńczym szkoły przechowywana jest w następujący sposób: 

1) w kancelarii, 

2) w salach lekcyjnych – odpowiadają nauczyciele wychowawcy, 

3) dyplomy i podziękowania wywieszone są w salach lekcyjnych. 

 

 

§ 63. 

 

Gimnazjum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego               

i posiada szkolny regulamin obiegu dokumentów księgowych. 

§ 64. 

 

1. Zmiany w Statucie Gimnazjum może dokonywać Rada Pedagogiczna 

większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków rady 

2. Wnioski w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum mogą składać: 

1) dyrektor gimnazjum, 

2) członkowie Rady Pedagogicznej, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) organ prowadzący gimnazjum. 

3. Zmiany muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami.  

 

 

 

§ 65. 

 

Statut Gimnazjum wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

Nowelizacja Statutu nastąpiła w dniu 26.02.2014 roku podjęciem uchwały     

Nr 7/2013/14 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie     

w oparciu  o Ustawę  o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 
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maja 2001r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póź. zm) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


