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STATUT
,

GIMNAZJUM IM. KS. MICHALASOPOCKI
,
,
W TUROSNI KOSCIELNEJ

ROZDZIAL I
Postanowienia oqólne
§ 1
1. Szkola nosi nazwe: Gimnazjum im. ks. Michala Sopocki w Turosni Koscielnej, zwana dalej
Gimnazjum.
2. Adres Gimnazjum: 18-106 Turosn Koscielna, ul Bialostocka 4a, gmina Turosn Koscielna,
województwo podlaskie.
3. Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oswiaty w Bialymstoku.
4. Organem prowadzacym Gimnazjum jest: Gmina w Turosni Koscielnej.
5. Gimnazjum moze posiadac hymn, wlasny ceremonial szkolny. Hymn, sztandar i ceremonial szkolny
uchwala Rada Pedagogiczna.
6. Gimnazjum finansowane jest z dotacji budzetowych, których udziela Gmina w Turosni Koscielnej jako

organprowadzacyGimnazjum.

.

7. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje szkolna zgodnie z odrebnymi przepisami.
8. Zasady prowadzonej przez szkole gospodarki finansowej i materialowej okreslaja odrebne przepisy.
§2
l. Gimnazjum ksztalci uczniów na podbudowie szescioletniej szkoly podstawowej.
2. Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata i konczy sie zewnetrznym egzaminem, uprawniajacym do
kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej kazdego typu.
3. Gimnazjum wydaje swiadectwa ukonczenia szkoly, duplikaty swiadectw oraz inne druki szkolne i
dokumenty na zasadach okreslonych przez szczególowe przepisy wladz oswiatowych.
4. Swiadectwo ukonczenia Gimnazjum upowaznia absolwentów do kontynuowania nauki w szkolach
ponadgimnazjalnych.
§3
1. Statut jest najwazniejszym dokumentem na terenie Gimnazjum i wszystkie przepisy prawa
wewnatrzskolnego musza byc z nim zgodne.
2. Dokonywanie zmian w Statucie nastepuje poprzez nowelizacje Statutu uchwala Rady Pedagogicznej.
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ROZDZIALII
Cele i zadania Gimnazium
§4
1. Cele i zadania Gimnazjum wynikaja z przepisów prawa oraz uwzgledniaja program profilaktyczny
i program wychowawczy szkoly.
2. Gimnazjum realizuje cele i zadania okreslone w ustawie o systemie oswiaty oraz w przepisach na
jej podstawie, a w szczególnosci:
1) umozliwia zdobycie wiedzy i umiejetnosci na mozliwie jak najwyzszym poziomie,
uwzgledniajacym indywidualny rytm rozwoju ucznia, niezbednych do uzyskania swiadectwa
ukonczenia szkoly i podjecia dalszego ksztalcenia,
2) otacza opieka i zapewnia bezpieczenstwo wszystkim uczniom podczas zajec programowych
odpowiednio do ich potrzeb i mozliwosci szkoly,
3) ksztaltuje podstawy wychowawcze zgodnie z akceptowanym spolecznie programem
wychowawczym szkoly,
4) zgodnie z misja szkoly dazy do ksztaltowania postawy twórczej uczniów,
5) dba o ksztaltowanie uczuc patriotycznych i poczucie przynaleznosci do "malej Ojczyzny",
6) upowszechnia wiedze ekologiczna wsród uczniów i ich Rodziców,
7) wspólpracuje z Rodzicami w wypelnianiu funkcji wychowawczo-opiekunczych,
8) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczna wszystkim uczniom oraz organizuje opieke
nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest
organizowanie zajec wyrównawczych lub innych form pomocy,
9) wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagajac im w zdobywaniu wiedzy o
zagrozeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejetnosci przeciwdzialania tym zagrozeniom,
10) zapewnia odpowiednie warunki nauczania,
11) organizuje wewnatrzszkolny system doradztwa oraz zajecia zwiazane z wyborem kierunku
dalszego ksztalcenia uczniów,
12) ulatwianie rozumienie i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca w
spoleczenstwie oraz przyjmowania odpowiedzialnosci za siebie i innych,
13) uksztaltowanie racjonalnego podejscia do problemów zyciowych, w tym do kryzysów okresu
dojrzewania i umiejetnosci ich rozwiazywania,
14) rozwijanie wrazliwosci i otwartosci na poglady i potrzeby innych ludzi,
15) ksztaltowanie nawyków zwiazanych ze zdrowym trybem zycia i profilaktyka uzaleznien,
16) uwrazliwienie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w szkole i poza nia,
17) stworzenie warunków do swiadomego wyboru przyszlego zawodu.
3. Umozliwia zdobycie wiedzy i umiejetnosci niezbednych do uzyskania swiadectwa ukonczenia
Gimnazjum poprzez:
1) realizacje odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów
obowiazkowych,
2) wyrabianie umiejetnosci rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w zyciu codziennym i
celowego spozytkowania zainteresowan i uzdolnien w kierowaniu wlasnym rozwojem.
4. Ksztaltuje srodowisko wychowawcze sprzyjajace realizowaniu celów i zasad okreslonych w
ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
1) scisla wspólprace z rodzicami,
2) realizacje celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3) ksztaltowanie postaw spolecznie oczekiwanych,
4) przygotowanie do zycia w rodzinie i spoleczenstwie.
5
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4. Sprawuje opieke nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwosci Gimnazjum.
5. Umozliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
6. Ksztaltuje poczucie odpowiedzialnosci i milosci Ojczyzny poprzez:
1) wlaczanie mlodziezy w organizacje imprez i uroczystosci okolicznosciowych,
2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych flaga, godlo, hymn narodowy,
3) zwracanie uwagi uczniom do poslugiwania sie w Gimnazjum i poza mm poprawnym
ojczystym jezykiem
7. Ksztaltuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
1) scisly kontakt z placówkami kultury: filharmonia, kina, teatry, muzea,
2) spotkania z ciekawymi ludzmi ze swiata kultury,
3) obchody swiat i rocznic.
8. Szkola wspólpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lapach w ramach poradnictwa
psychologicznego.
9. Szkola w miare mozliwosci finansowych zatrudnia pedagoga szkolnego.
10. Zakres czynnosci pedagoga ustala Dyrektor szkoly.
11. Umozliwia realizacje indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz
uczniom wymagajacym szczególnej troski.
12. Umozliwia rozwijanie zainteresowan uczniów poprzez uczestnictwo w zajeciach pozalekcyjnych
(kola przedmiotowe oraz zainteresowan).
13. Szkola stara sie pomagac uczniom znajdujacym sie w trudnej sytuacji materialnej badz losowej w
miare swoich mozliwosci finansowych ze srodków wlasnych, Komitetu Rodzicielskiego lub
uzyskanych dzieki darowiznom osób trzecich (wspólpraca z Gminnym Osrodkiem Pomocy
Spolecznej, opiniowanie wniosków o stypendia naukowe).
§ 5
1. Gimnazjum ma wlasny prOQramwychowawczv(zalaczniknr 1 do niniejszegoStatutu), który sluzy w
szczególnosci:
1) rozwijaniu odpowiedzialnosci, milosci Ojczyzny i szacunku dla polskiego dziedzictwa
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartosci kultur Europy i Swiata,
2) rozwijaniu zdolnosci samodzielnego i twórczego myslenia oraz umiejetnosci interpersonalnych
i pracy w zespolach,
3) ksztaltowaniu postawy humanitaryzmu niezbednej w wypelnianiu obowiazków rodzinnych
obywatelskich,
4) budowaniu wiezi ze swoim regionem i uczeniu wspólodpowiedzialnosci za jego losy,
5) budzeniu i ksztaltowaniu postawy proekologicznej i prozdrowotnej,
6) zwiekszaniu dzialan wychowawczych w celu ograniczenia zjawiska wagarów, wandalizmu
oraz zachowan agresywnych w szkole,
7) skoordynowaniu oddzialywan wychowawczych domu, szkoly i srodowiska rówiesniczego,
8) wyrównywaniu szans uczniów,
9) poszukiwaniu filozofii zyciowej w oparciu o osobowosc i twórczosc Patrona szkoly - ks.
Michala Sopocki.
2. Gimnazjum posiada wlasny pro~ram profilaktvcznv (zalaczniknr 2 do nniejszegoStatutu),zgodny z
diagnoza srodowiskowa i programem wychowawczym szkoly, uwzgledniajacy potrzeby rozwojowe
i srodowiskowe uczniów.
3. Program wychowawczy i program profilaktyczny Gimnazjum, dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb srodowiska szkolnego, uchwala Rada Rodziców w
porozumieniu z Rada Pedagogiczna, po zasiegnieciu opinii Samorzadu Uczniowskiego.
4. W swojej wizji Gimnazjum chce byc miejscem przyjaznym uczniom, rodzicom i pracownikom i
zaklada, ze absolwent szkoly bedzie:
6
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dobrym obywatelem i patriota,
utozsamial sie ze swoja "mala Ojczyzna',
dbal o siebie i srodowisko, w którym zyje,
tolerancyjny,
sluchal siebie i innych,
kreatywny,
cenil osobowosc i twórczosc Patrona szkoly.
§6

1. Realizacja celów i zadan Gimnazjum nastepuje poprzez:
1) integracje wiedzy nauczanej przez bloki przedmiotowe oraz sciezki edukacyjne
(prozdrowotna, regionalna, ekologiczna, czytelnicza i medialna, filozoficzna, europejska),
2) prowadzenie kól zainteresowan i kól przedmiotowych oraz dodatkowych zajec edukacyjnych,
3) prowadzenie zajec dydaktyczno - wyrównawczych (fakultatywnych), specjalistycznych oraz
indywidualnych,
4) prowadzenie lekcji religii w Gimnazjum,
5) prowadzenie zajec wychowania do zycia w rodzinie,
6) prowadzenie zajec z preorientacji zawodowej,
7) nauke dwóch jezyków obcych,
8) prace pedagoga szkolnego wspomagana badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, wspólpraca z Sadem Rodzinnym, Komisariatem Policji i Gminnym Osrodkiem
Pomocy Spolecznej w Turosni Koscielnej oraz innymi instytucjami wspomagajacymi prace
szkoly,
9) realizacje programu wychowawczego i programu profilaktycznego.

ROZDZIALIII
Orqanv Gimnazium
§7
1. Organami Gimnazjum sa:
a) Dyrektor Gimnazjum,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorzad Uczniowski.
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorzad Uczniowski uchwalaja regulaminy swojej
dzialalnosci, które nie moga byc sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
I. Dvrektor Gimnazium
§8
1. Gimnazjum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnatrz. Zasady powolywania i
odwolywania Dyrektora Gimnazjum okresla ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty
oraz rozporzadzenie MEN z 15. lutego 1999 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
osoby zajmujace stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze o poszczególnych
typach szkól i placówek.
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2. Zadania Dyrektora Gimnazjum:
1) sprawowanie nadzoru wewnatrzgimnazjalnego wobec nauczycieli i pozostalych pracowników
Gimnazjum,
2) ksztaltowanie twórczej atmosfery pracy w Gimnazjum, wlasciwych warunków pracy i
stosunków miedzy pracownikami,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, hospitacja zajec dydaktyczno - wychowawczych nauczycieli
zgodnie z przyjetym planem,
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dzialania prozdrowotne,
5) realizowanie uchwal Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjetych w ramach ich
kompetencji,
6) nadzorowanie prawidlowosci prowadzenia dokumentacji szkolnej,
7) dysponowanie srodkami okreslonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponoszenie
odpowiedzialnosci za prawidlowe ich wykorzystanie,
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obslugi Gimnazjum,
9) dysponowanie srodkami finansowymi pozabudzetowymi,
10) wykonywanie innych zadan wynikajacych z przepisów szczególowych,
11) wspólpraca z Rada Pedagogiczna. Rodzicami, Samorzadem Uczniowskim oraz organizacjami
i instytucjami srodowiskowymi,
12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porzadkowych nauczycielom i innym
pracownikom Gimnazjum,
13) wystepowanie do wladz z wnioskami, po zasiegnieciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców, w sprawach odznaczen, nagród i innych wyróznien dla nauczycieli oraz innych
pracowników Gimnazjum,
14) tworzenie warunków do wewnatrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
15) zapewnienie warunków do realizowania awansu zawodowego nauczycieli.
3. Dyrektor ma takze prawo:
1) wydawania polecen sluzbowych wszystkim pracownikom Gimnazjum,
2) zatrudniania i zwalniania zgodnie z odpowiednimi przepisami pracowników szkoly,
3) decydowania o wewnetrznej organizacji pracy Gimnazjum i jego biezacym funkcjonowaniu,
4) wypozyczanie za odplatnoscia (po uzyskaniu zgody organu prowadzacego) pomieszczen
Gimnazjum, po uprzednim podpisaniu urnowy miedzy zainteresowanymi,
5) wypozyczanie sprzetu i wyposazenia (po uzyskaniu zgody organu prowadzacego) za
odplatnoscia, po podpisaniu umowy miedzy zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia
uzyskanych srodków na rozwój Gimnazjum i poprawe jego bazy.
4. Dyrektor Gimnazjum odpowiada za:
1) poziom uzyskanych przez Gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opieke nad
uczniami,
2) zgodnosc funkcjonowania Gimnazjum z przepisami prawa oswiatowego statutem Gimnazjum,
3) bezpieczenstwo osól:>znajdujacych sie w budynku Gimnazjum i stan ochrony p.poz. budynku,
4) celowe wykorzystanie srodków przeznaczonych na dzialalnosc Gimnazjum,
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za
bezpieczenstwo pieczeci i druków scislego zarachowania.
§9
1. Dyrektor Gimnazjum moze byc odwolany na podstawie art. 38 o systemie oswiaty:
1) na wlasna prosbe - za 3 -miesiecznym wypowiedzeniem,
2) z inicjatywy organu prowadzacego w przypadku negatywnej oceny wynikajacej z
8
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3)
4)
5)
6)

nieprzestrzegania obowiazujacych przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracowników i uczniów Gimnazjum - bez wypowiedzenia,
z inicjatywy organu sprawujacego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny - bez
wypowiedzenia,
w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego - bez wypowiedzenia,
za nieprawidlowe dysponowanie przyznanymi Gimnazjum srodkami budzetowymi oraz
gospodarowanie mieniem - bez wypowiedzenia,
za nieprzestrzeganie przepisów dotyczacych organizacji pracy szkoly - bez wypowiedzenia.
II. Rada Pedaqoqiczna
§ 10

l.
2.
3.
4.
5.
6.

W Gimnazjum dziala Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Gimnazjum w
zakresie realizacji jego statutowych zadan dotyczacych ksztalcenia, wychowania i opieki.
Rade Pedagogiczna tworza i biora w jej posiedzeniach udzial wszyscy pracownicy pedagogiczni
szkoly bez wzgledu na wymiar czasu pracy.
Przewodniczacym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.
Zebrania Rady Pedagogicznej sa protokolowane.
W zebraniach Rady Pedagogicznej moga takze brac udzial, z glosem doradczymi, osoby
zapraszane przez jej przewodniczacego za zgoda lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej nalezy:
1) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) zatwierdzenie warunkowego promowania uczniów,
4) zatwierdzenie, w porozumieniu z Rada Rodziców i po zaopiniowaniu przez Samorzad
Uczniowski, programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoly,
5) zatwierdzenie, po zasiegnieciu opinii Rady Rodziców i zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podreczników
obowiazujacych przez trzy lata szkolne (zalacznik nr 10 do niniejszego Statutu).
6) zatwierdzanie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców,
zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podreczników pod
warunkiem, ze zmiana ta nastapi od nowego roku szkolnego,
7) zatwierdzanie planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoly,
8) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum,
9) zatwierdzanie wniosków zespolów przedmiotowych w sprawie doskonalenia organizacji
nauczania i zachowania,

10) zatwierdzanie dzialan profilaktycznych majacych na celu wyeliminowanie problemów
dydaktycznych i wychowawczych,
11) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum,
12) podejmowanie uchwal w sprawach przeniesienia ucznia do innego Gimnazjum,
13) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas oraz zespolu wychowawczego lub innych
pracowników pedagogicznych szkoly w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróznien,
14) przygotowanie projektu ewentualnych zmian w Statucie Szkoly
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnosci:
1) organizacje pracy Gimnazjum, w tym zwlaszcza tygodniowy rozklad zajec lekcyjnych
pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Gimnazjum,
3) wnioski Dyrektora Gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom odznaczen, nagród
innych wyróznien,
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4) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zadan
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych platnych zajec dydaktycznych,
wychowawczych i opiekunczych,
5) indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczenie nauczyciela opiekujacego sie uczniem
realizujacym indywidualny program lub tok nauki.
8. Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwal, o których mowa w pkt. 6., niezgodnych z
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwaly Dyrektor niezwlocznie zawiadamia organ
prowadzacy Gimnazjum oraz organ sprawujacy nadzór pedagogiczny
9. Rada Pedagogiczna moze wystepowac z wnioskiem o odwolanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub do Dyrektora o odwolanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Gimnazjum.
10. W przypadku okreslonym w ust. 9 organ uprawniony do odwolania jest obowiazany
przeprowadzic postepowanie wyjasniajace i powiadomic o jego wyniku Rade Pedagogiczna w
ciagu 14 dni od otrzymania wniosku.
11. Tryb zwolywania, zasady dzialania i inne kwestie zwiazane z funkcjonowaniem Rady
Pedagogicznej ustala regulamin Rady Pedagogicznej zatwierdzony przez te Rade
Pedagogiczna.
12. Rada Pedagogiczna jest zobowiazana zasiegnac opinii Rady Rodziców i Samorzadu
Uczniowskiego w sprawach:
a) rocznego planu finansowego srodków specjalnych,
b) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) organizacji zajec pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiazkowych.
13. Nauczyciele wchodzacy w sklad Rady Pedagogicznej sa zobowiazani do nie ujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które moga naruszac dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a takze nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.
III. Rada Rodziców
§ 11
1. W sklad Rady Rodziców wchodza w Gimnazjum po jednym przedstawicielu rad oddzialowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzialu. W wyborach
jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogólu rodziców uczniów Gimnazjum oraz
podejmowanie dzialan zmierzajacych do doskonalenia statutowej dzialalnosci szkoly, a takze
wnioskowanie do Dyrektora i organów szkoly, organu prowadzacego oraz organu sprawujacego
nadzór pedagogiczny w tym zakresie, a w szczególnosci:
1) uchwalanie regulaminu swojej dzialalnosci,
2) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczna programu wychowawczego i programu
profilaktycznego szkoly. W przypadku nie uzyskania takiego porozumienia w terminie 30 dni
od rozpoczecia roku szkolnego, Program wychowawczy i program profilaktyczny
(obowiazujacy do czasu uzyskania porozumienia pomiedzy Rada Pedagogiczna i Rada
Rodziców) ustala Dyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu z organem sprawujacym nadzór
pedagogiczny,
3) pobudzanie i organizowanie form aktywnosci rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadan Gimnazjum,
4) wspólpraca ze srodowiskiem lokalnym i zakladami pracy,
5) gromadzenie funduszy dla wspierania dzialalnosci Gimnazjum, a takze ustalenia zasad
uzytkowania tych funduszy,
3. Wewnetrzna strukture Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczególowy sposób przeprowadzania
wyborów okresla Regulamin Rady Rodziców stanowiacy

zalacznik nr 4 do niniejszego Statutu.
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IV. Samorzad Uczniowski
§ 12
l. Samorzad Uczniowski tworza wszyscy uczniowie Gimnazjum.
2. Organy Samorzadu sa jedynymi reprezentantami ogólu uczniów.
3. Samorzad moze przedstawiac Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoly, w szczególnosci dotyczacych realizacji podstawowych
praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego celem, trescia i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postepów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania zycia szkolnego, umozliwiajace zachowanie wlasciwych proporcji
miedzy wynikiem szkolnym a mozliwoscia zaspokajania wlasnych zainteresowan,
4) prawo do redagowania i wydawania wlasnej gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania dzialalnosci kulturalnej, oswiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z wlasnymi potrzebami i mozliwosciami organizacyjnymi w porozumieniu z
Dyrektorem Gimnazjum,
6) prawo wyboru nauczyciela pelniacego role Opiekuna Samorzadu.
4. Samorzad Uczniowski dziala w oparciu o wlasny regulamin, który nie moze byc sprzeczny ze
Statutem szkoly.
5. Tryb pracy Samorzadu Uczniowskiego i szczególowy sposób przeprowadzenia wyborów okresla
Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

stanowiacy

zalacznik nr 5 do niniejszego Statutu.

§13
ZasadY wspóldzialania

oraanów szkoly

l.

Wszystkie organy Gimnazjum wspólpracuja ze soba w sprawach ksztalcenia, wychowania
mlodziezy i rozwiazywania wszystkich istotnych problemów Gimnazjum.
2. Autonomiczne dzialanie i podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji.
3. W sprawach konfliktowych pomiedzy organami szkoly decyzje podejmuje i rozstrzyga Dyrektor,
jezeli nie jest on strona w konflikcie.
4. W przypadku, gdy Dyrektor uczestniczy w sporze, konflikt jest rozstrzygany przez organ
prowadzacy, albo organ nadzoru pedagogicznego.
5. Organy szkoly dzialaja zgodnie ze swoimi regulaminami i Statutem Gimnazjum.
6. Organy szkoly sa zobowiazane do wspóldzialania i kierowania sie w swej dzialalnosci nadrzednym
interesem, jakim jest dobro uczniów i wizerunek placówki.

ROZDZIALIV
Orqanizacia Gimnazium
§ 14
1. Terminy rozpoczynania i konczenia zajec dydaktyczno - wychowawczych, przerw swiatecznych
oraz ferii zimowych i letnich reguluje zarzadzenie Nr 46, poz 432 z 18.IV.2002 w sprawie
organizacji roku szkolnego, wraz z aktualizacjami.
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2. Rok szkolny dzieli sie na dwa pólrocza, a uczniowie sa klasyfikowani w styczniu (klasyfikacja
sródroczna) i w czerwcu (klasyfikacja koncoworoczna).
3. Dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczna moze podjac decyzje o potraktowaniu dnia
wypadajacego miedzy dwoma dniami swiatecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a takze piatku
wypadajacego bezposrednio po dniu swiatecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzien wolny
od zajec, pod warunkiem odpracowania w wolne soboty zajec przypadajacych w ten dzien.
4. Szczególowa organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym oraz liczbe
nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego ustala arkusz organizacji Gimnazjum
opracowany przez Dyrektora, z uwzglednieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ
prowadzacy do 30 maja kazdego roku.
5. Organizacje stalych, obowiazkowych i nadobowiazkowychzajec precyzuje tygodniowy rozklad zajec
ustalony przez Dyrektora szkoly na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z
uwzglednieniemzasad ochronyzdrowia i higienypracy.
§ 15
1. Podstawowajednostka organizacyjna Gimnazjum jest oddzial.
2. Oddzial mozna dzielic na grupy na zajeciach z jezyków obcych i informatyki oraz na zajeciach,
dla, których z tresci programu nauczania wynika koniecznosc prowadzenia cwiczen, w tym
laboratoryjnych.
3. Podzial na grupy jest obowiazkowy na zajeciach z jezyków obcych i informatyki w oddzialach
liczacych powyzej 24 uczniów oraz podczas cwiczen, w tym laboratoryjnych, w oddzialach
liczacych powyzej 30 uczniów.
4. W przypadku oddzialów liczacych odpowiednio mniej niz 24 uczniów lub mniej niz 30, 'podzialu na
grupy na zajeciach, o których mowa w ust. 2, mozna dokonywac za zgoda organu prowadzacego
szkole.
5. Zajecia z wychowania fizycznego prowadzone sa w grupach liczacych od 12 do 26 uczniów, jesli
warunki organizacyjne umozliwiaja dzielenie na grupy.
§ 16
1. Podstawowa forma pracy szkoly sa zajecia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Rada Pedagogiczna i w uzgodnieniu z organem
prowadzacym ustala zasady prowadzenia niektórych zajec dydaktycznych i dodatkowych (np.
zajecia z wychowania fizycznego, religii, zajecia wyrównawcze, nauczanie jezyków obcych, kola
zainteresowan), które moga byc prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddzialowych lub miedzyoddzialowych.
§ 17
1. W Gimnazjum moze byc prowadzona dzialalnosc innowacyjna i eksperymentalna wedlug
odrebnych przepisów. Innowacja lub eksperyment moze obejmowac wszystkie lub wybrane
zajecia edukacyjne, cala szkole, oddzial lub grupe i ma na celu poprawe jakosci szkoly.
2. Uchwaly w sprawach wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.
3. Dzialalnosc, o której mowa w ust. 1 moze byc prowadzona na podstawie programów
opracowanych przez szkole lub zainicjowanych przez wladze oswiatowe.
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§ 18
1. Gimnazjum organizuje zajecia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich
rodziców oraz zgodnie z mozliwosciami finansowymi szkoly. Udzial w zajeciach pozalekcyjnych
jest bezplatny.
§ 19
Biblioteka

1. Biblioteka szkolna jest pracownia sluzaca realizacji potrzeb i zainteresowan uczniów. zadan
dydaktycznych i wychowawczych szkoly, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wsród rodziców.
2. Z biblioteki moga korzystac uczniowie. nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum oraz
rodzice uczniów.
3. Prawa i obowiazki czytelników okresla regulamin biblioteki.
4. Biblioteka czynna jest wedlug harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza
zatwierdzonego przez dyrektora Gimnazjum.
5. Realizacji celów i zadan biblioteki dokonuje sie poprzez:
1) gromadzenie zbiorów (ksiegozbioru podrecznego. lektur oraz literatury dla mlodziezy;
czasopism przedmiotowo-metodycznych. literatury z zakresu pedagogiki dla nauczycieli;
pomocy audiowizualnych).
2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
3) udostepnianie zbiorów czytelnikom.
4) organizacje warsztatu czytelniczego,
5) prace pedagogiczna przy stosowaniu róznych metod. form i. srodków propagowania
czy tein ictwa.

6) wspólprace z Dyrektorem Gimnazjum. Rada Pedagogiczna. Samorzadem Uczniowskim oraz
innymi instytucjami.
6. Organizacja pracy biblioteki:
1) biblioteka udostepnia swoje zbiory w czasie trwania zajec dydaktycznych. zgodnie z
organizacja roku szkolnego.
2) czas pracy nauczycieli bibliotekarzy okreslaja oddzielne przepisy,
3) systematycznie dokonuje sie selekcji ksiegozbioru, wycofujac egzemplarze nieaktualne i
nieprzydatne w pracy Gimnazjum oraz zaczytane,
4) czasopisma spoleczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane sa przez rok.
czasopisma metodyczne - przez 5 lat,
5) inwentaryzacje ksiegozbioru przeprowadza sie na wniosek Dyrektora Gimnazjum co najmniej
raz na 5 lat.
6) Dyrektor Gimnazjum sprawuje bezposredni nadzór nad praca nauczyciela bibliotekarza,
zapewnia odpowiednie wyposazenie pomieszczenia warunkujace prace biblioteki,
bezpieczenstwo i nienaruszalnosc mienia,
7) wydatki biblioteczne obejmuja zakupy nowych pozycji, ich konserwacje. zakup mebli. druków
bibliotecznych, materialów pismiennych oraz pomocy dydaktycznych,
8) roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedklada do zatwierdzenia
Dyrektorowi Gimnazjum i Radzie Pedagogicznej,
9) wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor z budzetu Gimnazjum,
10) biblioteka moze prowadzic wlasna dzialalnosc gospodarcza w celu uzyskania dodatkowych
srodków na wzbogacanie ksiegozbioru.
11) w bibliotece dziala aktyw biblioteczny zlozony z laczników wytypowanych sposród uczniów
13
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wszystkich oddzialów

- dziala

on wedlug ustalonego regulaminu.

§ 20
Swietlica
1. Ze wzgledu na organizacje dojazdu do szkoly Gimnazjum organizuje swietlice. Prace swietlicy
porzadkuje regulamin swietlicy,którystanowi zalacznik nr 6 do niniejszego Statutu.
2. Zajecia swietlicoweorganizowane sa dla wszystkich uczniów dojezdzajacych.
3. Opieke nad uczniami pozostajacymi w swietlicysprawuje opiekun swietlicy.
4. Czas pracy swietlicyuzalezniony jest od mozliwoscii potrzeb szkoly.
5. Nadzór pedagogiczny nad praca swietlicysprawuje DyrektorGimnazjum.
6. Nauczyciel swietlicy odpo.Mada:za:
1) caloksztaltpracy~
- dydaktyczno - opiekunczej sWetlioy,
2) ~ie
sWetlioyijej vvystrój,
3) opracowanie rocznego planu pracy sWetlioy,
4) bierze udzial w pracach zespolu ""'YchCMralt\CZS9o,
5) W5pC1pracujez nauczycielani pr2Edniotów i ""'Ycha.NavI.caniw :zakresie porrocy w
karpenscMlar1iubraków dydaktycznych,
6) W5pC1pracujezrodzicani,
7) wspólpracuje z pedagogiem w :zakresie zorganizowania porn:x;y materialnej uczniom
znajdujacym sie w trudnej sytuacji zyciCMej,
8) U2gadnia z Dyrektorem potrzeby materialne sWetlioy,
9) prowadzi dokurrentacje sWellioy.

ROZDZIALV
Wspólpraca z Rodzicami

§ 21

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) i nauczyciele wspólpracuja ze soba w sprawach wychowania i
ksztalcenia uczniów.
2. Rodzice ( prawni opiekunowie) maja prawo do:
1) znajomosci zadan i zamierzen edukacyjnych w szkole i klasie,
2) uzyskania w kazdym czasie rzetelnej informacjina temat swego dziecka i jego postepów lub
trudnosci w nauce badz zachowaniu,
3) znajomosci wewnatrzszkolnego systemu oceniania uczniów wraz ze szczególowymi
kryteriami ocen, a w szczególnosci do znajomosci zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów,
4) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego ksztalcenia swych dzieci,
5) wyrazania opinii i wystepowania z wnioskami dotyczacymi wszystkich spraw szkoly za
posrednictwem rady rodziców,
6) wyrazania opiniina temat planowanych wycieczek szkolnych,
7) wyrazania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych,
8) wystepowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program
nauczania,
9) wystepowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia ustalonej klasyfikacyjnej oceny
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koncoworocznej z zajec edukacyjnych,
10) wystepowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, koncowej
oceny z zachowania,
11) uzyskania porady pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku
stwierdzenia koniecznosci pomocy dziecku.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiazani sa do:
1) zapewnienia dziecku warunków ksztalcenia sie,
2) wychowywac swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godnosci dziecka i nie
zaniedbywac ich,
3) poswiecac swój czas i uwage nauce dzieci tak, aby wzmocnic wysilki szkoly skierowane na
osiagniecie celów nauczania i wychowania,
4) zapewnienia regularnego uczeszczania dziecka do szkoly,
5) przekazywania informacji na temat stanu zdrowia dziecka, mogacych miec wplyw na
bezpieczenstwo i funkcjonowanie dziecka w szkole,
6) usprawiedliwiania nieobecnosci dziecka w szkole w sposób ustalony przez szkole,
7) brania odpowiedzialnosci za dzialania swego dziecka wymierzone przeciw spolecznosci
szkolnej lub mieniu szkolnemu,
8) zapoznania sie ze Statutem Szkoly i przestrzeganiem go w zakresie ich dotyczacym,
4. W ksztaltowaniu pozytywnego wizerunku szkoly powinni miec swój udzial równiez rodzice (prawni
opiekunowie).
5. Szkola organizuje stale spotkania z Rodzicami (indywidualne podczas dni otwartych szkoly, w
formie zebran wszystkich rodziców).

ROZDZIALVI
Nauczvciele i inni pracownicy Gimnazium
§ 22
1.
2.
3.
4.

Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników okreslaja odrebne przepisy.
Zakres czynnosci nauczycieli, pracowników administracji i obslugi okresla Dyrektor Gimnazjum.
Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i jako taki podlega szczególnej ochronie prawnej,
gdyz dziala w imieniu panstwa. Jednoczesnie status ten wiaze sie ze zwiekszona
odpowiedzialnoscia i surowszymi sankcjami w sytuacji przekroczenia swoich uprawnien lub
niedopelnienia obowiazków.

5.

Nauczyciel

prowadzi

prace dydaktyczno

-

wychowawcza

i opiekuncza

jest odpowiedzialny

za

jakosc i wyniki tej pracy oraz za bezpieczenstwo powierzonych jego opiece uczniów.
6. Do zadan nauczycieli nalezy w szczególnosci:
1) odpowiedzialnosc za zycie, zdrowie i bezpieczenstwo uczniów,
2) odpowiedzialnosc za prawidlowy przebieg procesu dydaktycznego i poziom wyników
nauczania,
3) ustalanie biezacej, sródrocznej i rocznej oceny ucznia,
4) realizacja zadan wyznaczonych w przydziale czynnosci szkoly i przydzielonych corocznie
przez Dyrektora,
5) dbalosc o pomoce dydaktyczne, sprzet i mienie szkolne,
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolnosci i zainteresowan,
7) bezstronnosc i obiektywizm w ocenie uczniów zgodnie z przyjetymi kryteriami i wymaganiami
oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
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8)

udzielanie pomocy w przezwyciezaniu niepowodzen szkolnych w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów,

9) doskonalenie umiejetnosci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
10) opracowywanie wymagan przedmiotowych i kryteriów oceniania, uwzgledniajac uczniów o.
specjalnych potrzebach edukacyjnych,
11) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i majacym trudnosci w nauce,
12) wspólpracowac z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami swiadczacymi kwalifikowana
pomoc na rzecz uczniów,
13) pelnienie obowiazków podczas dyzurów w Gimnazjum wg. harmonogramu dyzurów,
14) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajec dydaktyczno - wychowawczych,
15) aktywny udzial w pracach Rady Pedagogicznej.
7. Nauczyciel ma prawo do:
1) wyboru programu realizowanych zajec edukacyjnych,
2) wyboru zestawu podreczników do realizowanych zajec edukacyjnych,
3) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, pedagoga i
instytucji wspierajacych prace Gimnazjum,
4) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwala Rady
Pedagogicznej,
5) wyboru tresci programowej kola lub zespolu wyrównawczego, o ile takie prowadzi,
6) wspóldecydowac o ocenie z zachowania swoich uczniów,
7) wystepowanie do Dyrektora Gimnazjum z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.
§ 23
1. Nauczyciele prowadzacy zajecia w danym oddziale tworza zespól, którego zadaniem jest:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddzialu oraz jego modyfikowanie w
miare potrzeb,
2) zorganizowanie wspólpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania,
3) korelowanie tresci nauczania przedmiotów pokrewnych,
4) tworzenie sciezek miedzyprzedmiotowych i realizacje lekcji miedzyprzedmiotowych,
5) wypracowanie form pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz form pracy z uczniem
szczególnie uzdolnionym,
6) organizowanie wewnatrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla poczatkujacych nauczycieli,
7) wspólpraca w zakresie szkolnego mierzenia jakosci pracy szkoly,
8) prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z koncepcja planu wychowawczego
i programu profilaktyki szkoly,
9)

wspóldzialanie
wyposazenia.

w

organizowaniu

pracowni

przedmiotowych

oraz

uzupelnianiu

ich

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych lub nauczyciele przedmiotów
pokrewnych moga tworzyc zespoly wychowawcze, zespoly przedmiotowe lub inne zespoly
problemowo

- zadaniowe.

3. Praca zespolu kieruje lider powolany przez Dyrektora na wniosek zespolu lub Rady
Pedagogicznej.
§ 24
1. Nauczyciel odpowiada sluzbowo przed Dyrektorem Gimnazjum za osiagane efekty prowadzonych
zajec edukacyjnych.
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2. Nauczyciel odpowiada sluzbowo przed Dyrektorem Gimnazjum, cywilnie lub karnie za:
1) nie przestrzeganie procedury postepowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
2) tragiczne skutki wynikle z braku swego nadzoru nad bezpieczenstwem uczniów na zajeciach
szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyzurów,
3) nieznajomosc obowiazujacych w szkole procedur,
4) nieznajomosc dokumentów regulujacych organizacje pracy szkoly,
5) nieprzestrzeganie Statutu Gimnazjum i innych regulaminów pracy,
6) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy,
7) wplywanie na negatywny wizerunek nauczyciela i szkoly.
§ 25
Wychowawca

l. Oddzialem klasy opiekuje sie nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciaglosci i skutecznosci pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca
opiekowal sie danym oddzialem w ciagu calego etapu edukacyjnego.
3. Formy spelniania zadan wychowawcy powinny byc dostosowane do potrzeb uczniów oraz
warunków srodowiskowych Gimnazjum.
4. Wychowawca winien uwzglednic w swojej pracy koncepcje programu wychowawczego i programu
profilaktycznego szkoly.
5. Wychowawca ma szczególna uwage zwrócic na zadania szkoly zapisane w podstawie
programowej ksztalcenia ogólnego, na ksztaltowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu.
6. Wychowawca klasy jest powolywany przez Dyrektora szkoly.
7. Wychowawca klasy w szczególnosci:
1) otacza indywidualna opieka kazdego wychowanka,
2) planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami rózne formy zycia zespolowego,
ustala tresci i formy lekcji wychowawczych w oparciu o program wychowawczy szkoly,
3) wspóldziala z nauczycielami uczacymi w jego klasie, uzgadniajac z nimi i koordynujac ich
dzialania wychowawcze wobec ogólu uczniów a takze wobec tych, którym potrzebna jest
indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zdolnych jak i majacych rózne trudnosci i
niepowodzenia),
4) interesuje sie postepami uczniów w nauce, zwraca szczególna uwage na tych, którzy
napotykaja trudnosci, analizuje problemy wspólnie z zespolem klasowym,
5) dba o regularne uczeszczanie uczniów do Gimnazjum, bada przyczyny absencji i udziela
pomocy uczniom, którzy opuscili zajecia edukacyjne,
6) zacheca do aktywnego udzialu w zajeciach pozalekcyjnych, interesuje sie udzialem uczniów
w róznych formach zajec,
7) wywiera wplyw na zachowania uczniów i podejmuje srodki zaradcze w porozumieniu z
zespolem klasowym, nauczycielami, pedagogiem i rodzicami,
8) przeprowadza wybór i organizuje prace samorzadu klasowego,
9) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekunczo wychowawczych ich dzieci,
10) informuje rodziców o postepach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i podczas
indywidualnych spotkan,
11) odpowiednio wspólpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami swiadczacymi
kwalifikowana pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnosci, a takze zainteresowan i
szczególnych uzdolnien uczniów.
8. Wychowawca wykonuje czynnosci administracyjne dotyczace oddzialu, a w szczególnosci
prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.
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9. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka z prawem szkolnym, w tym ze Statutem Szkoly i innymi dokumentami w Gimnazjum.
§ 26
Pedaaoa

szkolnv

1. Dla efektywniejszej realizacji zadan opiekunczych i wychowawczych Gimnazjum zatrudnia
pedaQoQa szkolneQo, którego zadaniem jest udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom,
rodzicom i nauczycielom w zakresie wychowania i ksztalcenia mlodziezy.
2. Do zadan pedagoga szkolnego nalezy:
1) diagnozowanie srodowiska ucznia,
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn i niepowodzen
szkolnych,
3) okreslenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
4)

organizowanie

i prowadzenie

róznych form pomocy

psychologiczno

-

pedagogicznej

dla

uczniów, rodziców i nauczycieli,
5) podejmowanie dzialan profilaktyczno
wychowawczych wynikajacych z programu
wychowawczego i programu profilaktycznego Gimnazjum w stosunku do uczniów, z udzialem
rodziców i nauczycieli,
6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych oraz
rozwijanie ich umiejetnosci wychowawczych,

-

7)

wspieranie

dzialan

opiekunczo

-

wychowawczych

nauczycieli,

wynikajacych

z programu

wychowawczego i programu profilaktycznego Gimnazjum,
8) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego ksztalcenia oraz udzielanie
informacji w tym zakresie,
9) udzielanie róznych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizujacym
indywidualny program lub tok nauki, a takze ich rodzicom i nauczycielom,
10) monitorowanie przestrzegania przez szkole praw ucznia,
11) podejmowanie dzialan mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
12) prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego
3. Pedagog szkolny wspólpracuje z Policja, Sadem Rodzinnym, Kuratorem, Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna, placówkami systemu opieki spolecznej, innymi szkolami a takze
nauczycielami i rodzicami uczniów.
§ 27

Nauczvciel bibliotekarz
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmuja:
1) udostepnianie zbiorów,
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych
tekstowych,
3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
5) prowadzenie róznych form informacji o ksiazkach,
6) przysposobienie czytelnicze i ksztalcenie uczniów jako uzytkowników informacji w formie
pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajec grupowych i w miare mozliwosci wycieczek do
bibliotek pozaszkolnych,
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7) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom mlodziezowy i
kolom zainteresowan w przeprowadzaniu róznych fonu zajec dydaktyczno-wychowawczych
w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych,
8) gromadzenie ewidencji zbiorów,
9) konserwacje i selekcje zbiorów,
10) opracowanie biblioteczne zbiorów,
11) organizacje warsztatu informacyjnego,
12) organizacje udostepniania zbiorów,
13) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o
czytelnictwie uczniów,
14) organizowanie, w miare potrzeb i mozliwosci, wycieczek do bibliotek róznych sieci i osrodków
informacji,
15) uzyskiwanie i upowszechnianie materialów informacyjnych reklamowych oraz zachecanie
uczniów do udzialu w imprezach czytelniczych.
16) opieke i nadzór nad pracownia multimedialna zgodnie z regulaminem pracowni, który stanowi
zalacznikiem nr 7 do niniejszego Statutu.

ROZDZIALVII
Uczniowie Gimnazium

§ 28
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani sa uczniowie, którzy ukonczyli szescioletnia szkole
podstawowa.
2. Nauka w Gimnazjum jest obowiazkowa i trwa do jego ukonczenia, nie dluzej jednak niz do konca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczen konczy 18 lat.
3. Gimnazjum z urzedu przyjmuje uczniów zamieszkalych w obwodzie Gimnazjum.
4. Gimnazjum na prosbe rodziców (prawnych opiekunów) moze przyjmowac uczniów zamieszkalych
poza obwodem Gimnazjum, w miare wolnych miejsc.
5. Dyrektor decyduje o przyjeciu uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum oraz klas programowo
wyzszych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
6. Dyrektor sprawuje kontrole i dokumentuje spelnianie obowiazku szkolnego.
7. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasiegnieciu opinii psychologiczno -pedagogicznej Dyrektor
moze wyrazic zgode na realizacje obowiazku szkolnego poza szkola.
Zasady bezpieczenstwa uczniów
§ 29
1. Za bezpieczenstwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywajacych w szkole w czasie zajec
obowiazkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzacy zajecia.
2. W pomieszczeniach o zwiekszonym ryzyku (sala gimnastyczna i pracownia komputerowa)
nauczyciele obowiazani sa do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych
pomieszczen.

§ 30
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1. W czasie przerw uczniowie opuszczaja klasopracownie.
2. Za porzadek pozostawiony przez uczniów po zakonczonej lekcji odpowiada nauczyciel
prowadzacy zajecia.
3. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiazuje ruch prawostronny.
4. W czasie przerw miedzy lekcjami dyzur na korytarzach i placu przed szkola pelnia nauczyciele
wedlug opracowanego harmonogramu.
5. Nauczyciel dyzurujacy odpowiada w tym czasie za bezpieczenstwo uczniów.
6. Szczególowe zasady dotyczace dyzurów reguluje zarzadzenie Dyrektora Szkoly oraz regulamin
dyzurów stanowiacy zalaczniknr 8 do niniejszego Statutu.
§ 31
1. W Gimnazjum obowiazuje zakaz opuszczania terenu szkoly przez uczniów w czasie przerw, zajec
edukacyjnych i zajec pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem zajec lekcyjnych
powinni przebywac na terenie szkoly.
2. Za teren szkoly rozumie sie równiez plac przed szkola.
3. Uczniowie moga wychodzic podczas przerw na plac przed szkola, kiedy zezwalaja na to warunki
atmosferyczne.
§ 32
1. W przypadku nieobecnosci nauczyciela opieke nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel.
2. Harmonogram zastepstw sporzadza Dyrektor szkoly lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
3. Zastepstwo obejmuje równiez dyzur pelniony przez nauczyciela podczas przerwy.
§ 33
1. Nad bezpieczenstwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody lub
konkursy czuwaja kierownik wycieczki i opiekunowie.
2. Obowiazki kierownika i opiekuna wycieczki reguluja odrebne przepisy.
3. Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien byc
opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez Dyrektora Gimnazjum.
4. Karta wycieczki winna byc opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez Dyrektora
Gimnazjum na 2 dni przed planowana impreza.
5. Udzial uczniów niepelnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga
pisemnej zgody rodziców ( opiekunów prawnych).
§ 34
1. Zasady udzielania uczniom pierwszej i pomocy i procedury postepowania w razie zaistnienia
wypadku z udzialem uczniów okreslaja odrebne przepisy zawarte w dokumencie "Procedury
szkolne", który stanowi zalacznik nr 9 do niniejszego Statutu.
2. Zasady postepowania w sytuacjach kryzysowych okreslaja odrebne przepisy.
3. Wszyscy pracownicy szkoly zobowiazani sa do zapoznania sie z powyzszymi zasadami.
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Prawa ucznia
§ 35

1. Prawo do znajomosci swoich praw.
2. Wlasciwego zorganizowania procesu ksztalcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umyslowej:
1) Ilosc godzin lekcyjnych w jednym dniu nie moze przekraczac siedmiu,
2) dopuszczalna 1 praca klasowa (dluzszy sprawdzian) w ciagu jednego dnia, maksymalnie 3
prace klasowe w ciagu tygodnia,
3) powtórzenie i ugruntowanie wiedzy przed zapowiedziana praca kon~rolna,
4) na okres swiat kalendarzowych i ferii zwolnienie od zadan domowych,
5) zwolnienie od prac kontrolnych jeden dzien po powrocie z ferii lub z wycieczki.
3. Opieka wychowawcza i warunki zapewniajace mu bezpieczenstwo i ochrone przed przemoca
fizyczna badz psychiczna oraz ochrona i poszanowanie jego godnosci.
4. Swoboda wyrazania mysli i przekonan, w szczególnosci dotyczacych zycia szkoly, a takze
swiatopogladowych i religijnych, jezeli nie narusza to dobra innych osób.
5. Ochrona prywatnosci (zakaz komentowania sytuacji rodzinnej, spolecznej, osobistej ucznia).
6. Sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postepów w nauce.
7. Znajomosc wymagan i kryteriów oceniania kazdego nauczyciela, zawartych w PSO.
8. Jednakowe traktowanie i ocenianie bez wzgledu na wyglad, status rodzinny, spoleczny czy status
ucznia.
9. Ocenianie z przedmiotu wylacznie za wiadomosci i umiejetnosci, oceny postawy ucznia dokonuje
sie w ocenie z zachowania,
10. Odwolywanie sie od ustalonej oceny z zajec edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z
zasadami oceniania wewnatrzszkolnego.
11. Rozwijanie zainteresowan, zdolnosci i talentów poprzez uczestnictwo na kola zainteresowan.
12. Reprezentowanie szkoly w konkursach, przegladach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi
mozliwosciami i umiejetnosciami.
13. Korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego.
14. Pomoc w przypadku trudnosci w nauce szczególnie, gdy wynikaja one z dluzszej nieobecnosci w
wyniku sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej.
15. Wplywanie na zycie szkoly poprzez dzialalnosc samorzadowa i zrzeszanie sie w organizacjach
uczniowskich dzialajacych w szkole.
16. Odpoczynek w czasie przerw miedzylekcyjnych.
17. Odpoczynek w czasie ferii zimowych, swiatecznych i wakacji.
Obowiazki ucznia

§ 36
1. Godne i kulturalne zachowywanie w szkole i poza nia dbanie o piekno mowy ojczystej.
2. Wyrazanie szacunku w stosunku do sztandaru szkoly, flagi narodowej, godla i hymnu
narodowego. Zachowanie wlasciwej postawy w czasie sluchania hymnu, wprowadzania i
wyprowadzania pocztu sztandarowego.
3. Regularne i punktualne uczeszczanie na wszystkie zajecia szkolne oraz rzetelne i systematyczne
do nich przygotowanie.
4. Niezaklócanie przebiegu zajec edukacyjnych przez niewlasciwe zachowanie oraz przestrzeganie
zasad kultury wspólzycia spolecznego w odniesieniu do nauczycieli i kolegów
5. Uzupelnianie zeszytów i cwiczen i nadrobienie zaleglosci wynikajacych z nieobecnosci w szkole
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6.
7.
8.
9.

na zasadach ustalonych z nauczycielem.
Przedstawienie w okreslonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia rodziców (prawnych
opiekunów) o uzasadnionej nieobecnosci na zajeciach edukacyjnych.
Wykorzystywanie czasu przeznaczonego na nauke, rzetelna prace nad poszerzaniem swojej
wiedzy i umiejetnosci.
Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoly.
Dbanie o estetyczny wyglad, noszenie obowiazkowego jednolitego stroju zgodnie z ustalonymi
zasadami.

10. Akcentowanie strojem galowym waznych uroczystosci szkolnych.
11. Przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urzadzen
elektronicznych na terenie szkoly, w tym nie uzywania telefonów komórkowych w czasie zajec
edukacyjnych.
12. Odpowiadanie za wlasne zycie, zdrowie, higiene i rozwój.
13. Szanowanie mienia szkolnego, dbanie o porzadek oraz estetyczny wyglad szkoly i jej otoczenia.
14. Przeciwstawianie sie wszelkim przejawom agresji, wulgarnosci i wandalizmu.
15. Znajomosc i przestrzeganie Statutu Szkoly oraz wszelkich obowiazujacych w szkole regulaminów.
16. Dbanie o pozytywny wizerunek ucznia i szkoly.
§ 37
Zasady udzialu uczniów na zaieciach edukacYinych. przYQotowaniasie do nich oraz zachowania sie w
ich trakcie
1. Rozpoczecie lekcji
1) uczniowie nie moga przebywac bez nauczyciela w sali lekcyjne podczas przerwy.
2) uczniowie punktualnie przychodza na zajecia, uczen, który sie spózni musi sie
usprawiedliwic.
3) uczniowie do sali lekcyjnej wchodza zawsze z nauczycielem.
4) uczniowie przygotowuja sie do lekcji.
5) nauczyciel sprawdza liste obecnosci, zaznacza spóznienia uczniów.
6) spózniony uczen ma prawo uczestniczyc w zajeciach.
7) nieprzygotowanie do lekcji uczen ma obowiazek zglosic na poczatku lekcji.
2. Zachowanie w czasie zajec edukacyjnych
1) uczen ma obowiazek zachowywac sie tak, aby nie utrudnial prowadzenia lekcji i nie
przeszkadzal innym uczniom i nauczycielom.
2) uczen moze opuscic swoje miejsce tylko za zgoda nauczyciela.
3) uczen postepuje wedlug wskazówek nauczyciela i wykonuje (bez ociagania sie i dyskusji)
jego polecenia.
4) zgloszenie do odpowiedzi uczen sygnalizuje podniesieniem reki.
5) w czasie lekcji nie wolno zuc gumy, spozywac posilków itp.
6) zakaz uzywania telefonów komórkowych na lekcji.
7) uczen aktywnie pracuje na lekcji.
8) uczen powinien rzetelnie przygotowywac sie do lekcji: przynosic na kazda lekcje zeszyty,
podreczniki i potrzebne pomoce, starannie prowadzic zeszyt zgodnie z wymogami
nauczyciela oraz systematycznie i rzetelnie odrabiac prace domowe.
9) uczen ma obowiazek uzupelniac braki wynikajace z absencji.
10) uczniowie nie opuszczaja sal lekcyjnych podczas zajec lekcyjnych (tylko naprawde w
wyjatkowych sytuacjach).
3. Zakonczenie lekcji
1) lekcja konczy sie na wyrazny sygnal nauczyciela,
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2) klasa jest zobowiazana pozostawic po sobie porzadek. Odpowiadaja za to wszyscy
uczniowie, a kontroluja dyzurni,
§ 38
Zasady usprawiedliwiania nieobecnosci na zaieciach edukacyinych
1. Nieobecnosc ucznia spowodowana jego udzialem w zawodach sportowych, konkursach,
wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoly na zewnatrz zaznacza sie jako zwolnienie
z zajec.
2. Nieobecnosci ucznia moga byc usprawiedliwione wylacznie przez rodziców (prawnych
opiekunów).
3. Nieobecnosc ucznia moze byc usprawiedliwiona tylko z waznych powodów (np. choroba,
wyjatkowe wydarzenia rodzinne, dojazd do szkoly).
4. Rodzice maja obowiazek powiadomienia wychowawcy klasy o dluzszej nieobecnosci ucznia
(choroba, pobyt w szpitalu) telefonicznie do dwóch dni. Po tym czasie szkola powiadamia
rodziców (prawnych opiekunów) o nieobecnosci ucznia w szkole.
5. Rodzice pisza usprawiedliwienia na kartkach lub w zeszytach z wyrazna data nieobecnosci
dziecka oraz wlasnym podpisem. Dopuszczalna jest osobista lub telefoniczna forma
usprawiedliwienia (poswiadczona pózniejszym zwolnieniem pisemnym).
6. Usprawiedliwienia nieobecnosci uczen przynosi na pierwsza godzine wychowawcza po ustaniu
nieobecnosci.
7. Pojedyncze nieobecnosci ucznia na zajeciach w danym dniu nie moga byc przez rodziców
usprawiedliwiane. Dopuszczalne jest usprawiedliwienie, jezeli uczen na ten czas zostal osobiscie
przez rodzica odebrany ze szkoly, lub uczen wczesniej przedstawil pisemna prosbe rodzica o

zwolnieniez lekcji.

.

8. Wychowawca ma obowiazek niezwlocznie poinformowac rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o kazdorazowym przypadku wagarów. Jezeli dzialania rodziców sa nieskuteczne, pedagog
szkolny powiadamia policje, organ prowadzacy, a nastepnie kieruje sprawe do sadu rodzinnego.
9. Uczniowie, którzy nie uczeszczaja na religie, przebywaja podczas lekcji w bibliotece szkolnej.
10. Uczen moze, w wyjatkowych sytuacjach, wyjsc poza teren szkoly za zgoda wychowawcy klasy, na
pisemna prosbe rodziców (z data i podpisem rodziców).
11. Postepowanie w przypadku wagarów:
1)

-

1 wagary

wychowawca

klasy informuje telefonicznie

i pisemnie

rodziców (potwierdzenie

podpisem),
2) 2 wagary - pisemna nagana wychowawcy klasy,
3)

3 wagary

-

nagana Dyrektora szkoly,

4) w przypadku powtarzajacych sie, dlugotrwalych wagarów

- powiadomienie policji.

12. Wychowawca klasy powiadamia pisemnie rodziców ucznia (upomnienie) w przypadku 2
nieusprawiedliwionych
dni w ciagu tygodnia.W przypadku3 nieusprawiedliwionych
dni w ciagu
miesiacauczendostajepisemnanaganewychowawcy.
§ 39
Strói szkolny

1. Od 1 wrzesnia 2007 obowiazuje w szkole noszenie przez uczniów mundurków szkolnych (dodatki
w kolorach stonowanych).
2. Uczniów klas pierwszych obowiazuje noszenie mundurków szkolnych po uroczystym slubowaniu
(Dzien Patrona Szkoly).
23

o

3.
4.
5.
6.
7.

Strój galowy obowiazuje uczniów na wszystkich uroczystosciach szkolnych.
Zakaz noszenia wyzywajacej bizuterii (wymyslnych kolczyków, bransolet itp.).
Zakaz noszenia wszelkiej bizuterii przez chlopców.
Zakaz makijazu, malowania paznokci, farbowania wlosów.
Zakaz noszenia szalików i czapek klubowych, odziezy, fryzur (w tym golenie glowy) oraz
wszelkich emblematów i symboli zwiazanymi z identyfikacja z subkulturami lub pogladami
uznawanymi powszechnie za negatywne.
8. W ciagu calego roku szkolnego uczniowie zmieniaja w szkole obuwie. Obowiazuje lekkie obuwie
sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki).
§ 40
Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urzadzen elektronicznvch na terenie szkoly

1. Uczen musi miec pisemna zgode rodzica (opiekuna prawnego) na posiadanie na terenie szkoly z
telefonu komórkowego.
2. W szkole obowiazuje calkowity zakaz uzywania telefonów komórkowych i innych urzadzen
elektronicznych w trakcie zajec edukacyjnych.
3. Naruszenie przez ucznia zasad uzywania telefonów komórkowych na terenie szkoly powoduje
zabranie telefonu do "depozytu" - aparat odbieraja rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
§ 41
Zasady wlasciweQo zachowania wobec nauczvcieli i innych pracowników szkoly oraz pozostalych
uczniów

1. Uczen ma obowiazek wykonywania polecen dyrektora szkoly, nauczycieli oraz innych
pracowników szkoly.
2. W kontakcie z nauczycielem w szkole i na lekcjach szkolnych oraz poza szkola uczen uzywa
poprawnej polszczyzny.
3. Uczen nie odnosi sie do nauczyciela, kolegów i innych pracowników szkoly agresywnie i nie
uzywa wulgaryzmów.
4. Uczen wita i zegna sie z pracownikami szkoly z nalezytym szacunkiem.
5. Uczen w trakcie rozmowy z nauczycielem nie trzyma rak w kieszeniach.
6. Niedopuszczalne jest obrazanie nauczyciela slowem i czynem. Nauczyciel jest funkcjonariuszem
publicznym.
§42
1. Procedury postepowania w przypadku lamania paragrafów § 38, § 39, § 40, § 41 reguluja
"Procedury Szkolne" stanowiace zalacznik nr 9 do niniejszego Statutu.

NaQrodv
§ 43
1. Rodzaje nagród udzielanych uczniom:
1) pochwala wychowawcy wobec calej klasy,
2) pochwala Dyrektora Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy na apelu,
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3) list gratulacyjny,
4) dyplom,
5) podziekowanie,
6) nagroda rzeczowa,
7) puchar,
8) odnotowanie szczególnych osiagniec na swiadectwie szkolnym,
9) promocja z wyróznieniem,
10) "Statuetka Szkoly" - nagroda Dyrektora,
11) nagrody Wójta Gminy w Turosni Koscielnej
§44
Zasady przyznawania naqród
1. Nagrody wymienione w ustepie 1 pkt - 1 i 2 moga byc udzielone za:
1) zaangazowanie w róznorodna dzialalnosc na rzecz spolecznosci szkolnej lokalnej,
2) reprezentowanie i promocje szkoly na zewnatrz,
3) wykazywanie wlasnej inicjatywy w obszarze edukacyjnym i organizacyjnym,
4) osiaganie dobrych wyników w nauce i brak godzin nieusprawiedliwionych,
5) reprezentowanie wysokiej kultury osobistej i wzorowej postawy,
6) osiagniecia w pracy nad soba: np. za wyrazna poprawe w nauce, zachowaniu,
2. Pochwala wychowawcy klasy udzielana jest na pismie i odnotowana w zeszycie pochwal i uwag
lub dokumentacji wychowawcy klasy i ma wplyw na podniesienie oceny z zachowania.
3. List gratulacyjny otrzymuje rodzic ucznia, który otrzymal srednia ocen minimum 5,0, oraz wzorowa
ocene z zachowania na koniec roku szkolnego.
4. Nagrody wymienione w ustepie 1 pkt 4 - 7 moze otrzymac uczen za: uczestnictwo i zajecie
czolowego miejsca w konkursach, turniejach, zawodach sportowych itp., oraz za osiagniecia na
rzecz innych ludzi, zwlaszcza w formie wolontariatu lub srodowiska szkolnego.
5. Na swiadectwie szkolnym odnotowuje sie:
1) udzial w konkursach organizowanych przez kuratora oswiaty na szczeblu wojewódzkim,
2) osiagniecia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróznienia na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim i ogólnopolskim),
3) uzyskanie tytulu laureata lub zajecie jednego z trzech pierwszych miejsc, w innych
konkursach nie wymienionych wyzej, na szczeblu wojewódzkim.
6. Uczen otrzymuje promocje z wyróznieniem, który w wyniku klasyfikacji koncoworocznej uzyskal z
obowiazkowych zajec edukacyjnych srednia ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra
ocene z zachowania.
7. Nagrode Dyrektora - "Statuetke szkoly" - otrzymuje absolwent za najwyzszy wynik z obu czesci
egzaminu gimnazjalnego.
8. Nagrody Wójta Gminy w Turosni Koscielnej przyznawane sa:
1) uczniom za trzy pierwsze najwyzsze srednie ocen z obowiazkowych zajec edukacyjnych i
wzorowe zachowanie,
2) trzem najlepszym sportowcom w szkole.
9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody moga wystapic: przewodniczacy Samorzadu Uczniowskiego,
nauczyciele i inni pracownicy szkoly. Wnioski nalezy kierowac do wychowawcy klasy lub
Dyrektora.
10. Nagrody wymienione w ustepie 1 pkt 8 - 11 zatwierdza Rada Pedagogiczna.
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Karv
§ 45
1. Rodzaje i gradacja kar:
1) upomnienie ustne wychowawcy,
2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy,
3) nagana wychowawcy klasy,
4) nagany Dyrektora,
5) przeniesienie do innej szkoly.
§ 46
Zasady karania uczniów
1. Uczen moze byc ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoly, regulaminów i zarzadzen
wewnetrznych, zasad moralnych, a w szczególnosci za nie wywiazywanie sie z obowiazków
ucznia.
2.

Kary stosowane sa w zaleznosci od stopnia przewinienia, obowiazuje gradacja kar, zas w
svtuaciach szczeqólnvch stosuje sie je z pominieciem ustalonei kolejnosci:
1) niszczenie mienia i wandalizm,
2) agresywne zachowania i wulgarnosc,
3) postepowanie wywierajace szkodliwy wplyw na kolegów,
4) kradziez mienia szkolnego i prywatnego,
5) palenie papierosów, picie alkoholu i uzywanie narkotyków,
6) naruszanie wszelkich zasad funkcjonowania spolecznego.
3. W rz adku na anne o zachowania ucznia nawet 'ednorazowe o naruszenia rawa szkolne o
szkola moze owiadomic Polic'
rz dzielic race s oleczne na rzecz szkol lub rzeniesc
ucznia do innei klasv.
2. Nagana wychowawcy klasy udzielana jest uczniowi z jednoczesnym powiadomieniem rodziców
(prawnych opiekunów). Brak widocznej poprawy zachowania ucznia skutkuje w nastepnej
kolejnosci udzieleniem nagany Dyrektora.
3. Nagana Dyrektora szkoly udzielana jest na pismie z jednoczesnym powiadomieniem rodziców
(prawnych opiekunów). Jej odpis przechowuje sie w dokumentacji szkolnej.
4. Uczen ukarany nagana Dyrektora nie moze brac udzialu w imprezach rozrywkowych
organizowanych przez szkole i reprezentowac szkoly na zewnatrz na czas wymierzony przez
Dyrektora Gimnazjum, moze byc przeniesiony do równoleglej klasy.
5. Nagana Dyrektora szkoly pociaga za soba obnizenie oceny ze sprawowania, co najmniej o jeden
stopien i nie moze byc wyzsza od oceny poprawnej.
6. Decyzje o przeniesieniu do równoleglej klasy podejmuje Dyrektor.
7. Dyrektor Gimnazjum moze zawiesic wykonanie kary nalozonej na ucznia, jezeli uzyska on
poreczenie Samorzadu Uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.
8.

Dyrektor szkoly moze nalozyc obowiazek

prac spoleczno

-

uzytecznych

na rzecz szkoly przy

zastosowaniu kar wymienionych w § 45 ustep 1 pkt 1 - 4.
9. Jezeli uczen uniemozliwia prowadzenie lekcji i zadne dzialania dyscyplinujace go ze strony
nauczyciela nie odnosza skutku, wówczas nauczyciel ma prawo odizolowac ucznia od klasy
poprzez:
1) zwrócenie sie do rodzica o zabranie dziecka z pozostalych lekcji w tym dniu,
2) przekazanie ucznia pod opieke innego upowaznionego pracownika szkoly (np. pracownika
biblioteki, pedagoga, innego nauczyciela).
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10. W przypadku ciaQlvch naruszen Statutu Szkoly przy iednoczesn
wymienionych kar szkola kieruie sprawe do Sadu dla Nieletnich.
11. Przed wymierzeniem kary uczen ma prawo do zlozenia wyjasnien.
12. Uczen ma prawo do wniesienia odwolania od kary wymierzonej przez Dyrektora Gimnazjum do
Kuratorium Oswiaty w Bialymstoku, za posrednictwem Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni od
daty wymierzenia kary.
13. Prawo do odwolania przysluguje równiez rodzicom i prawnym opiekunom ucznia.
§ 47
1. Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, a za takie uwaza sie niektóre
przypadki popelnienia przez ucznia czynów wymienionych w § 46, ustala sie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami na podstawie Ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o postepowaniu
w sprawach nieletnich, Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003 w sprawie szczególowych form dzialalnosci wychowawczej i zapobiegawczej wsród dzieci
zagrozonych uzaleznieniem oraz na podstawie dokumentu opracowanego przez Komende
Glówna Policji, i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zatwierdzonego przez Rade Ministrów
w dniu 13 stycznia 2004 roku, dotyczacego procedur postepowania nauczycieli i metod
wspólpracy szkól z policja w sytuacjach zagrozenia dzieci oraz mlodziezy przestepczoscia i
demoralizacja.
2. Tryb postepowania w sytuacjach kryzysowych w szkole opisany jest w dokumencie "Procedury
Szkolne" postepowanie w sytuacjach kryzysowych w Gimnazjum im. ks. Michala Sopocki w
Turosni Koscielnej" stanowiacym zalacznik nr 9 do niniejszego Statutu.
3. Dyrektor szkoly jest zobowiazany zapoznac pracowników z wyzej wymienionym dokumentem.
4. Wszyscy pracownicy szkoly obowiazani sa znac, przestrzegac i stosowac procedury zapisane w
w/w dokumencie.

-

ROZDZIALVIII
Zasady oceniania wewnatrzszkolneao
§ 48
1. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Rada Pedagogiczna opracowuje szczególowy sposób
oceniania szkolnego.
2. Ocenianie wewnatrzszkolne jest zgodne z: podstawa programowa:
1) obowiazujacymi aktualnie przepisami prawa oswiatowego, a zwlaszcza z Rozporzadzeniem
MENiS z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkolach publicznych z pózniejszymi zmianami ( w niniejszym dokumencie zwany w skrócie
Rozporzadzeniem),
2) Statutem Gimnazjum.
3. Ocenie podlegaja:
1) osiagniecia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia
4. Ocenianie osiagniec ucznia Gimnazjum im. Michala Sopocki w Turosni Koscielnej polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postepów w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i
umiejetnosci w stosunku do' wymagan edukacyjnych wynikajacych z podstawy programowej i
realizowanych w szkole programów nauczania, uwzgledniajacych te podstawe.
5. Szczególowe kryteria oceniania wewnatrzszkolnego oraz ustalenia przeprowadzenia egzaminu
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klasyfikacyjnego,
egzaminu
poprawkowego
i
egzaminu
sprawdzajacego
reguluje
Wewnatrzszkolny System Oceniania Osiagniec Uczniów, który stanowi zalacznik nr 3 do
niniejszego Statutu.
§ 49
1. Ocenianie wewnatrzszkolne ma na celu:
1) pobudzanie rozwoju umyslowego ucznia,
2) wdrazanie do systematycznej pracy,
3) informowanie ucznia o poziomie jego osiagniec edukacyjnych i jego zachowaniu oraz w
postepach w tym zakresie,
4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
5) motywowanie ucznia do dalszych postepów w nauce i zachowaniu,
6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postepach,
trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
7)

umozliwianie

nauczycielom

doskonalenia

organizacji

i

metod

pracy

dydaktyczno

-

wychowawczej.
2. Ocenianie wewnatrzszkolne obejmuje:
1) formulowanie przez nauczyciela wymagan edukacyjnych niezbednych do uzyskania
poszczególnych sródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z
obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych
2) ustalenie kryteriów oceniania z zachowania,
3) ocenianie biezace i ustalenie sródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i
dodatkowych zajec edukacyjnych oraz sródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
przyjetych w szkole,
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych
zajec edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyzszych niz przewidywane rocznych (semestralnych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
postepach i trudnosciach ucznia w nauce,
3. Nauczyciel ma obowiazek do konca wrzesnia poinformowac klase o programie nauczania na
dany rok, uzgodnic sposób notowania tematów (zeszyty, cwiczenia), podac kryteria oceniania i
wlasne wymagania. Nalezy ten fakt odnotowac w dzienniku szkolnym i zeszytach uczniów.
Wlasne ustalenia mozna zapisac w formie kontraktu.
4.

Nauczycielowi nie wolno zmieniac w ciagu roku szkolnego uzgodnionych z klasa ustalen.
Indvwidualizowanie pracy z uczniem
§ 50

1. Nauczyciel kazdego przedmiotu ma obowiazek w miare swoich mozliwosci indywidualizowac
prace z uczniem.
2. Nauczyciel kazdego przedmiotu ma obowiazek sformulowac wymagania dla ucznia z dysfunkcja
zgodna z orzeczeniem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
3. Na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
Dyrektor szkoly wydaje decyzje o dostosowaniu wymagan do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych.
4. Nauczyciel realizuje zindywidualizowany proces ksztalcenia takze celem wszechstronnego
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rozwoju ucznia wykazujace szczególne uzdolnienia.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nalezy w szczególnosci
brac pod uwage wysilek wkladany przez ucznia w wywiazywaniu sie z obowiazków wynikajacych
ze specyfiki tych zajec.
6. Na podstawie orzeczenia lekarskiego Dyrektor wydaje decyzje o czasowym zwolnieniu ucznia z
zajec wychowania fizycznego lub informatyki.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajec wychowania fizycznego lub informatyki zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje sie "zwolniony".
Zasady oceniania biezaceQo

§ 51
1. Kazdy uczen Dowinien otrzymac w semestrze minimum 3 ocen
tyaodniowo).
2. Dopuszczalne sa nastepujace formy prac pisemnych:
a) praca klasowa (obejmujaca duza partie materialu, np. dzial - musi byc zapowiedziana
przynajmniej tydzien wczesniej),
b) sprawdzian,
c) kartkówka (co najwyzej 15 minut).
3. Kartkówki sa równe ustnej odpowiedzi i nie musza byc zapowiadane, jezeli obejmuja material z
trzech ostatnich lekcji (tematów).
4. Sprawdziany pisemne (obejmujace wieksza partie materialu) sa obowiazkowe dla ucznia i sa
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie danej klasy moga pisac maksymalnie 3
prace klasowe w ciagu tygodnia i 1 w ciagu dnia.
5. Jezeli uczen opuscil prace klasowa z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, powinien
napisac ja w ciagu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoly.
6. Jesli uczen opuscil prace klasowa z innych przyczyn niz w ust. 5 to nauczyciel ma prawo
wyegzekwowania wiadomosci do dwóch tygodni od daty pracy pisemnej.
7. Termin zwrotu ocenionych testów, sprawdzianów oraz prac klasowych nie moze byc dluzsza niz 2
tygodnie, prac twórczych stylistycznych 3 tygodnie. Termin ten naturalnie wydluzaja nieobecnosci
nauczyciela i inne powody odwolania zajec lekcyjnych.
8. Przy poprawianiu ocen (pisemnie lub ustnie) kryteria oceniania nie zmieniaja sie, a otrzymana
ocena wpisywana jest obok (a nie zamiast) dotychczasowej.
9. Uczen moze nie byc klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jezeli brak
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu ponad 50% nieobecnosci ucznia na
zajeciach edukacyjnych.
10. Uczen moze zglosic nieprzygotowanie do lekcji, jezeli tak jest zapisane w psa ( nie dotyczy to
prac klasowych zapowiadanych wczesniej). Nieprzygotowanie do lekcji oznacza, ze uczen ma
prawo nie byc pytany, moze nie miec zeszytu lub wymaganej pracy domowej. Jezeli uczen zostal
poproszony o przygotowanie lekcji, referatu lub projektu, a jest nieprzygotowany, nauczyciel ma
prawo wpisac ocene niedostateczna,
11. Nauczycielpowinien miec na uwadzepredyspozycjei mozliwosci ucznia i starac sie oceniac
kazda forme aktywnosci szkolnej, czyli:
a) prace pisemne,
b) wypowiedzi ustne,
c) recytacje,
d) przygotowanie pomocy dydaktycznych zadania domowe,
e) prace w grupach,
f) prace indywidualna,
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g) estetykei poprawnosc zeszytów,cwiczen,itp.
h) zaangazowanie ucznia na lekcji,
i) formysprawnosciowe, doswiadczalne, praktyczne,
j) udzialw konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
12. Nauczyciel kazdego przedmiotu powinien bardzo wyraznie zaznaczyc, w jaki sposób uczen moze
otrzymac ocene celujaca. Nalezy pamietac, ze premiuje sie nia aktywny udzial w konkursach
(znaczace wynikiw skali szkoly, regionu, województwa, kraju).
13. Jesli nauczyciel ma watpliwosci,co do samodzielnosci wykonywanej pracy moze poprosic ucznia
o napisanie jej po raz kolejnyw szkole.
14. Nauczycielmoze uzgodnic z klasa inne formywspólpracy, ale musza byc one zgodne z WSO.
§ 52
1. Oceny klasyfikacyjne sródroczne i koncoworoczne ustala nauczyciel prowadzacy dane zajecia

2.
3.

4.

5.

zgodnie z opracowanym PSO, uwzgledniajac mozliwosci i wklad pracy ucznia. Oceny te nie
powinny byc srednia arytmetyczna ocen czastkowych.
Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej koncoworocznej nalezy uwzglednic osiagniecia i
umiejetnosci ucznia z poprzedniego semestru.
Na dwa tygodnie przed rocznym (semestralnym) posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiazany jest poinformowac ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o zagrazajacych ocenach niedostatecznych w sposób okreslony w WSO.
O pozostalych ocenach kwalifikacyjnych rocznych (semestralnych) nauczyciele przedmiotów
informuja uczniów na siedem dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w
sposób okreslony w WSO.
Dodatkowe zajecia edukacyjne ujete w planie nauczaniaszkoly Uezyk niemiecki) sa .traktowane
jako obowiazkowe i wliczaja sie do sredniej ocen. Do sredniej ocen wlicza sie równiez ocene z
religii lub etyki. Nie maja one jednak wplywu na promocje ucznia.
Eqzamin klasyfikacYiny

§ 53
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza sie dla ucznia, który:
1) nie otrzymal oceny klasyfikacyjnej wskutek nieusprawiedliwionej nieobecnosci w szkole
przekraczajacej polowe czasu przeznaczonego na te zajecia w szkolnym planie nauczania i
otrzymal zgode Rady Pedagogicznej na egzamin,
2) opuscil z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych (usprawiedliwionych) ponad polowe
zajec przewidzianych w szkolnym planie nauczania,
3) realizuje, na podstawie odrebnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
4) spelnia obowiazek szkolny lub obowiazek nauki poza szkola.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbe przedmiotów ustala sie z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), najpózniej na miesiac po zakonczeniu okresu.
3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajec edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie "nieklasyfikowany".
4. Szczególowe ustalenia dotyczace przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego reguluje
Wewnatrzszkolny System Oceniania Osiagniec Uczniów stanowiacy zalacznik nr 3 do
niniejszego Statutu.
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Eozamin poprawkowy
§ 54
1. Uczen, który w wyniku koncoworocznej klasyfikacji uzyskal ocene niedostateczna z jednych zajec
edukacyjnych, moze zdawac egzamin poprawkowy.
2. W wyjatkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moze wyrazic zgode na egzamin poprawkowy z
dwóch obowiazkowych zajec edukacyjnych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoly w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy sklada sie z czesci pisemnej i ustnej, z wyjatkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien miec forme zajec
praktycznych.
5. Czesci ustnej egzaminu moga sie przysluchiwac rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej z jednego egzaminu poprawkowego
Rada Pedagogiczna moze wyrazic zgode na promocje ucznia do klasy programowo wyzszej, pod
warunkiem, ze te zajecia sa, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyzszej.
7. Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego reguluje Wewnatrzszkolny System Oceniania
Osiagniec Uczniów stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszego Statutu.

EQzamin sprawdzaiacv

§ 55
1. Jezeli uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznaja, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajec
edukacyjnych zostala ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczacymi trybu ustalania tej
oceny, to moga w terminie do 3 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej zglosic
zastrzezenia z uzasadnieniem w podaniu do Dyrektora szkoly.
2. Do egzaminu sprawdzajacego moze przystapic uczen, który ma 100% usprawiedliwionych
nieobecnosci.
3. Jesli tryb ustalenia koncowej oceny klasyfikacyjnej byl zgodny z przepisami prawa, Dyrektor
podtrzymuje decyzje nauczyciela o koncowej ocenie z zajec edukacyjnych.
4. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora szkoly slusznosci zastrzezen, powoluje on komisje,
która przeprowadza sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczna ocene klasyfikacyjna z danych zajec edukacyjnych.
5. W sklad komisji wchodza:
1) Dyrektor Szkoly,
2) nauczyciel prowadzacy dane zajecia edukacyjne,
3)

nauczyciel prowadzacy takie same lub pokrewne zajecia edukacyjne

- jako

czlonek komisji.

6.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, moze byc zwolniony z udzialu w pracy komisji na
wlasna prosbe lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor szkoly powoluje innego nauczyciela prowadzacego takie same zajecia edukacyjne, z
tym, ze powolanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nastepuje w porozumieniu z
Dyrektorem tej szkoly.
7. Termin egzaminu sprawdzajacego wyznacza Dyrektor przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej
zatwierdzajacej klasyfikacje.
8. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajec edukacyjnych nie moze byc nizsza od
ustalonej wczesniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjatkiem
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajec edukacyjnych, która moze byc zmieniona w
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wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sporzadza sie protokól zawierajacy: sklad komisji, termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocene ustalona przez komisje. Do
protokolu dolacza sie pisemne prace ucznia i zwiezla informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokól stanowi zalacznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczen, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystapil do egzaminu w wyznaczonym terminie,
moze przystapic do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoly. Termin
dodatkowy jest ostateczny. Nie przystapienie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego równiez w
dodatkowym terminie jest podstawa do nie promowania ucznia, a zwlaszcza, jezeli uczen w
dalszym ciagu nie realizuje obowiazku nauki.
Eqzamin Gimnazialnv
§ 56
1. W klasie trzeciej gimnazjum komisja okregowa przeprowadza egzamin obejmujacy:
a) w czesci pierwszej - umiejetnosci
i wiadomosci z zakresu przedmiotów humanistycznych,
b) w czesci drugiej - umiejetnosci i wiadomosci z zakresu przedmiotów matematyczno
przyrodniczych,
c) w czesci trzeciej - wiadomosci i umiejetnosci z zakresu jezyka obcego nowozytnego
poczawszy od roku szkolnego 2008/2009, ustalone w standardach wymagan bedacych
podstawa przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, okreslonych w
odrebnych przepisach.
2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiazkowy.
3. Kazda czesc egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 minut.
4. Uczen, który z przyczyn losowych badz zdrowotnych nie przystapil do egzaminu gimnazjalnego w
ustalonym terminie, przystepuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora
Komisji Centralnej (nie pózniej niz do 20 sierpnia) we wskazanym przez niego miejscu.
5. Uczen, który nie przystapil do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnia klase gimnazjum oraz przystepuje do egzaminu gimnazjalnego w nastepnym
roku, z zastrzezeniem punkt 6.
6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor komisji okregowej, na
udokumentowany wniosek dyrektora gimnazjum, moze zwolnic ucznia z obowiazku przystapienia
do egzaminu gimnazjalnego.
7. Laureaci i finalisci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasiegu
ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objetych egzaminem gimnazjalnym,
sa zwolnieni z odpowiedniej czesci tego egzaminu na podstawie zaswiadczenia stwierdzajacego
uzyskanie tytulu odpowiedniego laureata lub finalisty.
8. Zwolnienie z czesci egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej czesci
najwyzszego wyniku.
9. Wynik egzaminu gimnazjalnego odnotowuje sie na swiadectwie ukonczenia szkoly. Wynik nie
wplywa na ukonczenie szkoly.
10. Szczególy przebiegu i organizacji egzaminu gimnazjalnego okreslaja stosowne przepisy. Za
organizacje i przebieg egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum odpowiada przewodniczacy
szkolnego zespolu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Gimnazjum
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Krvteria oceny zachowania
§ 57
1. Sródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzglednia w szczególnosci:
1) wywiazywanie sie z obowiazków ucznia,
2) postepowanie zgodne z dobrem spolecznosci szkolnej, dbalosc o honor i tradycje szkoly,
3) dbalosc o piekno mowy ojczystej,
4) dbalosc o bezpieczenstwo i zdrowie wlasne oraz innych osób,
5) godne, kulturalne zachowanie sie w szkole i poza nia,
6) okazywanie szacunku innym osobom,
7) przeciwstawianie sie przejawom przemocy, agresji i wulgarnosci,
8) respektowanie Statutu i innych regulacji prawnych szkoly.
2. Wychowawca klasy na poczatku kazdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (
prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
3. Ocene z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzglednieniu:
1) zapisów w zeszycie pochwal i uwag stanowiacym zalacznik do dziennika zajec
edukacyjnych,
2) samooceny ucznia,
3) opinii wszystkich nauczycieli uczacych ucznia,
4) opinii klasy,
5) opinii wszystkich pracowników.
4. Zasiegniecie opinii uczniów danej klasy odbywa sie na godzinach wychowawczych, co najmniej 2
tygodnie przed wystawieniem propozycji oceny.
5. W przypadku proponowanej nieodpowiedniej albo nagannej oceny zachowania rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymuja pisemna informacje na miesiac przed zakonczeniem semestru (roku).
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wplywu na oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych
oraz na promocje do nastepnej klasy, z zastrzezeniem § 59
7. Kazda klasa moze wypracowac swój wlasny sposób oceniania zachowania, ale musi byc on
spójny z zapisami statutowymi.
8. Ustala sie oceny z zachowania sródroczne i koncoworoczne.
9. W ciagu calego roku szkolnego wszyscy nauczyciele zobowiazani sa do dokumentowania
zachowania ucznia. Za dokumentacje odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
§ 58
1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadajacego orzeczenie o potrzebie
ksztalcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinie publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, nalezy uwzglednic wplyw stwierdzonych
zaburzen lub odchylen rozwojowych na zachowanie ucznia.
§ 59
1. Rada Pedagogiczna moze podjac uchwale o niepromowaniu do klasy programowo wyzszej lub
nieukonczeniu Gimnazjum przez ucznia, któremu po raz drugi z rzedu ustalono naganna roczna
ocene klasyfikacyjna zachowania.
2. Uczen, któremu po raz trzeci z rzedu ustalono naganna roczna ocene klasyfikacyjna zachowania,
nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyzszej lub nie konczy szkoly.
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§ 60

1. Ocenez zachowaniasród rocznai koncoworocznaustalasiewg nastepujacejskali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
2. Wzorowa ocene zachowania otrzymuje uczen, który:
1) wzorowo wypelnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem
do nasladowania dla innych uczniów w klasie i w szkole,
2)

jest uczciwy

-

nie sciaga na sprawdzianach,

przedstawia prace wykonane samodzielnie,

3) w zeszycie obserwacji nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróznia sie
kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoly i kolegów oraz prezentuje taka
postawe na wszystkich zajeciach organizowanych przez szkole i poza nia, nigdy nie uzywa
wulgarnego slownictwa,
4) wykazuje inicjatywe w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoly i srodowiska (udzial
w olimpiadach, zawodach sportowych, uroczystosciach szkolnych, dbalosc o lad i porzadek
w swoim otoczeniu),
5) jest pilny w nauce i sumienny w pelnieniu obowiazków powierzonych mu przez nauczyciele,
6) systematycznie uczeszcza do szkoly i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecnosci
w terminie wyznaczonym przez wychowawce, nie spóznia sie na zajecia lekcyjne,
7) szanuje mienie szkolne, spoleczne oraz wlasnosc kolegów,
8) spelnia wymagania na ocene bardzo dobra.
3. Bardzo dobra ocene zachowania otrzymuje uczen, który:
.
1) jest systematyczny w nauce, ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione,
2) szanuje wlasnosc szkolna i kolegów, dba o porzadek otoczenia,
3) uzywa kulturalnego jezyka, jest kolezenski i zyczliwy dla innych kolegów,
4) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najblizszego otoczenia,
5) nie ulega nalogom,
6) wyróznia sie kultura osobista wobec osób doroslych i kolegów,
7) spelnia wymagania na ocene dobra.
4. Dobra ocene zachowania otrzymuje uczen, który:
1) przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miare swoich mozliwosci,
2) systematycznie uczeszcza na zajecia lekcyjne, w pólroczu ma nie wiecej niz 7
nieusprawiedliwionych godzin i nie wiecej niz 5 spóznien, otrzymal nie wiecej niz 5 uwag o
niewlasciwym zachowaniu Uest to czynnik decydujacy o ocenie zachowania),
3) wywiazuje sie z powierzonych obowiazków,
4) nie farbuje wlosów, nie stosuje makijazu, nosi schludny ubiór,
5) uzywa kulturalnego jezyka,
6) nie uczestniczy w klótniach i bójkach, szczególnie z mlodszymi i slabszymi,
7) szanuje mienie spoleczne, szkolne, i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,
8) nie ulega nalogom i nie namawia do nich kolegów,
9) zachowuje sie kulturalnie,
10) swoja postawa dba o dobre imie szkoly.
5. Poprawna ocene zachowania otrzymuje uczen, który:
I) w pólroczuma nieusprawiedliwionych
nie wiecejniz20 godzinlekcyjnychi nie wiecejniz 8 spóznien
(jest to czynnik decydujacy o ocenie zachowania),
2) nie pracuje na miare swoich mozliwosci,
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3)
4)
5)
6)

pamieta o kulturze slowa i formach grzecznosciowych
uczestniczy w drobnych klótniach i konfliktach,
nie zneca sie psychicznie lub fizycznie nad innymi,
upominany wykazuje chec rozmowy i wspólpracy na rzecz poprawy z wychowawca oraz
z pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoly,
7) nie przestrzega zasad dobrego zachowania,
.
8) w przypadku zniszczenia wlasnosci szkolnej lub prywatnej dokona naprawy lub w inny sposób
zrekompensuje szkode, która spowodowal,
.
9) nie spelnia wymagan na ocene dobra
6. Nieodpowiednia ocene zachowania otrzymuje uczen. który:
1) wielokrotnie dopuszcza sie lamania postanowien regulaminu szkolnego.
przynosi
2) ze wzgledu na swoje zachowanie stanowi zagrozenie dla siebie samego
niebezpieczne narzedzia, samowolnie opuszcza teren szkoly lub oddala sie od grupy,
3) ulega nalogom,
4) wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli,
personelu szkoly lub kolegów,
5) w ciagu semestru ma nie wiecej niz 15 uwag o niewlasciwym zachowaniu,
6) w pólroczu ma powyzej 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych. czesto spóznia sie na
zajecia lekcyjne Uest to czynnik decydujacy o ocenie zachowania),
7) nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoly i klasy,
8) nie spelnia wymagan na ocene poprawna.
7. Naqanna ocene zachowania otrzymuje uczen, który:
1) ze wzgledu na swoje zachowanie stanowi zagrozenie dla siebie i innych,
2) bierze udzial w bójkach i kradziezach,
3) popada w konflikt z prawem w danym roku szkolnym,
4) zneca sie psychicznie lub fizycznie nad slabszymi, stosuje szantaz, wyludzanie, zastraszanie,
5) otrzymuje powtarzajace sie uwagi dotyczace ulegania nalogom,
6) rozmyslnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,
7) w ciagu pólrocza ma nieusprawiedliwione wiecej niz 50 % obowiazkowych godzin lekcyjnych
Uest to czynnik decydujacy o ocenie zachowania),
8) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkole srodków zaradczych
9) nie spelnia wymagan na ocene nieodpowiednia

-

§ 61
1. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) moga wniesc zastrzezenie do koncowej
klasyfikacyjnej oceny zachowania, jesli zachodzi podejrzenie, ze tryb jej ustalania byl niezgodny z
przepisami prawa.
2. Wnioskodawca moze przedlozyc na pismie zastrzezenie w terminie do 7 po posiedzeniu
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
3. Jesli tryb ustalenia koncowej oceny klasyfikacyjnej byl zgodny z przepisami prawa. Dyrektor
podtrzymuje decyzje wychowawcy o koncowej ocenie zachowania.
4. Jesli tryb ustalenia koncowej oceny z zachowania naruszyl prawo, to Dyrektor szkoly powoluje
komisje, która ustala roczna ocene klasyfikacyjna zachowania w drodze glosowania zwykla
wiekszoscia glosów; w przypadku równej liczby glosów decyduje glos przewodniczacego komisji.
5. W sklad komisji wchodza:
1) Dyrektor szkoly albo nauczyciel bedacy zastepca Dyrektorajako przewodniczacy komisji.
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora szkoly nauczyciel prowadzacy zajecia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog, jezeli jest zatrudniony Wszkole,
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5) przedstawiciel Samorzadu Uczniowskiego,
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
7) Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moze byc nizsza od
ustalonej wczesniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
6. Z prac komisji sporzadza sie protokól zawierajacy: sklad komisji, termin posiedzenia komisji,
wynik glosowania, ustalona ocene zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokól stanowi zalacznik
do arkusza ocen ucznia.
Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiaQnieciach ucznia
§ 62
1. W roku szkolnym powinny odbyc sie minimum 3 zebrania rodzicielskie.
2. Nauczyciele na poczatku kazdego roku szkolnego informuja uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbednych do uzyskania poszczególnych sródrocznych i
rocznych (semestralnych) ocen kwalifikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych zajec
edukacyjnych, wynikajacych z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiagniec uczniów,
3) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania.
3. Rodzice informowani sa o wymaganiach z poszczególnych przedmiotów i zasadach oceniania
zachowania na pierwszym spotkaniu z wychowawca we wrzesniu. Nauczyciele prowadzacy
zajecia w danej klasie przekazuja wychowawcy swoje PSO. Po przeczytaniu w/w informacji
zostaje sporzadzony protokól z podpisami obecnych rodziców. W ciagu roku szkolnego
zainteresowani rodzice moga zapoznac sie z WSO na konsultacjach, zebraniach, indywidualnych
spotkaniach.
4. Oceny sajawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
1) na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalona
ocene,
2) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczaca oceniania ucznia sa udostepnione
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5. Rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani sa o osiagnieciach edukacyjnych ucznia w sposób
ustny i pisemny:
1) ustnie na spotkaniach indywidualnych lub na zebraniach rodzicielskich. W szczególnych
przypadkach czestsze spotkania moga odbywac sie z inicjatywy nauczyciela i rodziców,
2)

pisemnie

-

w postaci karty informacyjnej

okresowej zawierajacej:

informacje o frekwencji, o

zachowaniu, o ewaluacji osiagniec,
3) pisemnie, listem poleconym, o zagrozeniu ocena niedostateczna na miesiac przed koncem
semestru, roku. Zawiadomienie moze byc przekazane uczniowi w przypadku braku kontaktu z
rodzicami z przyczyn od szkoly niezaleznych.
6. Rozklady materialu, kryteria oceniania i wymagania na poszczególne oceny znajduja sie u
poszczególnych nauczycieli i Dyrektora Szkoly.

ROZDZIAL IX
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Postanowienia koncowe

§ 63
1. Szkola ma wlasny sztandar i ceremonialy.
2. Szkola uzywa pieczeci urzedowej zgodnie z odrebnymi przepisami.
3. Regulaminy okreslajace dzialalnosc organów Gimnazjum. nie moga byc sprzeczne z zapisami
niniejszego Statutu.
4. Szkola prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrebnymi przepisami.
5. Zasady prowadzenia przez szkole gospodarki finansowej i materialnej okreslaja odrebne przepisy.
6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.
7. Nowelizacja Statutu nastepuje w formie uchwaly.
8. Za ujednolicenie tekstu Statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoly, który go
podpisuje jako Przewodniczacy Rady Pedagogicznej.

§ 64
a) Projekt nowelizacji Statutu zostal zatwierdzony przez Rade Pedagogiczna w dniu 06.11.2007 r.
b) Projekt nowelizacji Statutu zostal zatwierdzony przez Rade Rodziców w dniu 11.12.2007 r.
c) Nowelizacja Statutu nastapila uchwala Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. ks. Michala Sopocki w
Turosni Koscielnej z dnia 9.1.2008 roku.
d) Znowelizowany tekst Statutu wchodzi w zycie z dniem 9 stycznia 2008 roku.

/'

WYKAZ ZALACZNIKÓW DO STATUTU GIMNAZJUM:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9

Program Wychowawczy
Program Profilaktyczny.
Wewnatrzszkolny System Oceniania osiagniec uczniów.
Regulamin Rady Rodziców.
Regulamin Samorzadu Uczniowskiego.
Regulamin swietlicy.
Regulamin pracowni multimedialnej.
Regulamin dyzurów.
Procedury szkolne - postepowanie w sytuacjach kryzysowych w Gimnazjum im. ks. Michala
Sopocki w Turosni Koscielnej
Nr 10 Szkolny zestaw podreczników i programów nauczania.
Nr 11 Regulamin Rady Pedagogicznej.
Nr 12 Regulamin Szkoly.
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