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Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego z siedzibą w Oświęcimiu                       

przy  ul. Karola Olszewskiego 2a  zwane dalej „szkołą”, jest szkołą publiczną. 

2. Miejskie Gimnazjum nr 2 działa na mocy Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr VIII/53/99 

z dnia 3 marca 1999 r.  

3. Gimnazjum nosi nazwę: 

Miejskie Gimnazjum nr 2  

im. Łukasza Górnickiego 

ul. K. Olszewskiego 2a 

4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miasto Oświęcim a organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny Małopolskie  Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

5. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi trzy lata. Warunkiem podjęcia nauki 

w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej. 

6. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest ukończenie klasy trzeciej i przystąpienie do 

egzaminu zewnętrznego. 

7. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o przystąpieniu do  egzaminu                 

i jego wynikach uprawnia do nauki w szkole ponadgimnazjalnej każdego typu. 

 

Cele i zadania Gimnazjum 

§ 2 

1. Celem gimnazjum jest stworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, 

psychicznego i fizycznego, poszanowanie ich godności i wolności światopoglądowej oraz 

przygotowanie do dalszego kształcenia. 

2. Gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, 

wolne od agresji i przemocy. 

3. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań 

do wieku ucznia i jego możliwości rozwojowych, a także potrzeb środowiskowych, 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.  



 3 

4.  Gimnazjum dba o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów uczniów, organizując 

dla nich zajęcia pozalekcyjne. 

5. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 

7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych wydanych    

na jej podstawie oraz w oparciu o własny Program Wychowawczy i Profilaktyki, 

przestrzegając postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, kierując się 

wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji 

o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu                                   

20 listopada 1989 r. 

§ 3 

 

1. W zakresie nauczania gimnazjum zapewnia uczniom:  

 

1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

2) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści; 

3) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo 

– skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp. 

4) nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania                          

ze zrozumieniem; 

5) rozwój zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 

6) przekazywanie  wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, stanowiących 

wartość poznawczą samą w sobie, prowadzących do lepszego rozumienia świata, ludzi 

i siebie; 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

9) poszerzanie wiedzy o Regionie Małopolskim i jego roli  w Polsce i zjednoczonej 

Europie. 
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2. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele zmierzają do tego, aby uczniowie: 

 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym, 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna na świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności  tak poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej  edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dobro własne z dobrem innych; 

5) dążyli do osiągania celów życiowych i wartości wyższych; 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości  

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w gimnazjum wspólnotę 

nauczycieli i uczniów. 

3. Gimnazjum zapewnia warunki  do nabywania umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności; 

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

widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się 

językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie 

zachowania obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 

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

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tworzenia potrzebnych doświadczeń 

i nawyków; 
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7) rozwijania sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. 

4. Gimnazjum zapewnia opiekę i pomoc uczniom potrzebującym wsparcia, z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych w zakresie: 

1)   organizacji zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz indywidualnych 

konsultacji; 

2)   organizacji wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

3)   współpracy z domem rodzinnym; 

4)   współpracy z pedagogiem, psychologiem 

5)   działań opiekuńczych i profilaktycznych, odpowiednio do istniejących potrzeb. 

 

§ 4 

 

Cele i zasady wychowawcze gimnazjum zapisane są w Programie Wychowawczym  

i Programie Profilaktyki, zaopiniowanym przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą 

Pedagogiczną.  

 

§ 5 

 

1. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. 

2. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z pełnieniem tych 

obowiązków korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.  

  

Rekrutacja do Gimnazjum 

§ 6 

 

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

w ramach rejonizacji oraz  regulamin przyjmowania uczniów do gimnazjum. 

2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego, w którym uczeń kończy 18 lat. 

3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół 

podstawowych: 
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1)   zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 

2)   zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy dysponuje ono 

       wolnymi miejscami. 

4. Dla kandydatów do klas sportowych, dwujęzycznych, autorskich, z innowacjami 

pedagogicznymi może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

którego termin ustala dyrektor szkoły.  

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji 

obowiązku szkolnego. 

6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej tego samego typu oraz 

odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł. 

7. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor.  

8. Pozostałe nie ujęte w statucie zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczniów 

do gimnazjum.  

 

Rozdział II 

ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA. 

 

§ 7 

Organami Gimnazjum są:  

1.   Dyrektor  

2.   Rada Pedagogiczna  

3.   Rada Rodziców  

4.   Rada Uczniów 

 

Dyrektor Gimnazjum 

§ 8 

1. Dyrektor kieruje gimnazjum, organizuje proces dydaktyczno- opiekuńczo -wychowawczy, 

przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad działalnością szkoły.  

2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.  

3. Dyrektor odpowiada, w stosunku do nauczycieli, za wszystkie zadania wynikające z Karty 

Nauczyciela.  
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4. Dyrektor gimnazjum: 

1)  reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

2) decyduje o organizacji pracy szkoły, zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych; 

3) powołuje koordynatora ds. bezpieczeństwa; 

4) dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

6) na pisemną prośbę rodziców i na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej wydaje decyzje o nauczaniu indywidualnym lub o indywidualnym 

toku nauczania; 

7) na wniosek rodziców ucznia może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza 

szkołą; 

8) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, której jest 

przewodniczącym,  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki; 

10) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

gimnazjum; 

11) powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk; 

12) określa zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników piastujących 

stanowiska kierownicze; 

13) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej 

Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru; 

14) przydziela nauczycielom i innym pracownikom stałe i okresowa prace oraz zajęcia 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze; 

15) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach 

odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników; 

16) decyduje o wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom 

szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy; 
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17) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień 

awansu zawodowego; 

18) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 

gimnazjum, a w szczególności: 

a) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, 

b) występuje o nałożenie kary na rodziców, zgodnie z trybem ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

19) współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz organizacjami i instytucjami 

środowiskowymi; 

20) czuwa nad zgodnością uchwał Rady Pedagogicznej z przepisami prawa, 

a w przypadku naruszenia tych przepisów wstrzymuje wykonanie uchwał, 

zawiadamiając o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny; 

21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

5.  Dyrektor gimnazjum odpowiada za: 

1) poziom uzyskanych przez Gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę 

nad uczniami; 

2) zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem 

placówki; 

3) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego gimnazjum; 

4) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu 

zawodowym; 

6) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych             

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych; 

7) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych 

z posiadaną dokumentacją; 

8) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania zgodne z przepisami 

prowadzenia gospodarki finansowej; 

9) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganiami kwalifikacyjnymi; 

10) bezpieczeństwo osób znajdujących się w gimnazjum oraz za stan sanitarny i ochrony 

przeciwpożarowej obiektów szkolnych; 
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11) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz 

gospodarowania mieniem. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 9  

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum.  

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

3. W strukturze Rady Pedagogicznej mogą funkcjonować stałe i doraźne komisje i zespoły. 

4. Rada Pedagogiczna sama uchwala regulamin swojej działalności. 

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń 

Rady.  

6. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

7. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek, mogą wziąć udział 

z głosem doradczym przedstawiciele Rady Uczniów, przedstawiciele rodziców, 

pracownicy obsługi i administracji, lekarze i inni pracownicy do sprawowania opieki 

higieniczno – zdrowotnej nad uczniami, przedstawiciele organu prowadzącego, 

przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pracownicy poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, przedstawiciele związków zawodowych i inni. 

8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania 

spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana do cyklicznych szkoleń z zakresu BHP zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

11. Kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o Systemie Oświaty 

i zawarte są w Regulaminie Rady Pedagogicznej.  
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Rada Rodziców 

§ 10 

1. Rada Rodziców gimnazjum reprezentuje ogół rodziców uczniów gimnazjum.  

2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów gimnazjum, 

zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.  

3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w gimnazjum. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

5. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum. 

6. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców gromadzi fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb powoływania, kompetencje, zadania, 

szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.   

8. Regulamin uchwalany jest przez ogół rodziców i nie może być sprzeczny ze Statutem. 

 

 

 

Rada Uczniów 

§ 11  

1. W Gimnazjum działa Rada Uczniów Gimnazjum zwana dalej Uczniowską Radą Szkoły 

2. Radę Uczniów tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 

3. Uczniowie gimnazjum wybierają Zarząd Uczniowskiej Rady Szkoły w wyborach 

równych, powszechnych  i tajnych. 

4. Tryb pracy Zarządu Uczniowskiej Rady Szkoły i szczegółowy sposób przeprowadzania 

wyborów określa Regulamin Uczniowskiej Rady Szkoły.  

5. Rada może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania – treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 
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2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

6. Zarząd Uczniowskiej Rady Szkoły konsultuje swoje działania z opiekunem Rady 

Uczniów powoływanym przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli Gimnazjum.  

7. Zarząd Uczniowskiej Rady Szkoły może występować do Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej i Dyrektora we wszystkich sprawach uczniowskich.  

8. Przedstawiciele Uczniowskiej Rady Szkoły mogą brać udział jako obserwatorzy z głosem 

doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na zaproszenie 

odpowiednio Dyrektora Gimnazjum lub przewodniczącego Rady Rodziców. 

 

Zasady współdziałania organów Gimnazjum 

§ 12 

1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów. 

2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor placówki, który: 

1)  zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji; 

2)  zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum 

o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach; 

3) organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum; 

4)  umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum; 

3. Dyrektor gimnazjum współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów 

Gimnazjum, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz. 

4. Wszelkie uwagi, wnioski i opinie formułowane przez organy gimnazjum w ramach ich 

kompetencji, a kierowane pod adresem Dyrektora i innych organów gimnazjum, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz innych instytucji, 

wymagają formy pisemnej. 

5. Przedstawiciele organów gimnazjum mogą być zapraszani do wzięcia udziału 

w posiedzeniach innych organów, jeśli ich regulaminy dopuszczają taką możliwość 
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Rozwiązywanie konfliktów między organami Gimnazjum 

§ 13 

1.  Ewentualny spór między organami powinien być w pierwszej kolejności wyjaśniony    

     między zainteresowanymi stronami.  

2.  Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać wewnątrz szkoły także przy pomocy innych organów      

     wewnątrzszkolnych, stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub       

     sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od kategorii sprawy.  

3.  Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między  

     uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania              

     się  stron do Dyrektora Gimnazjum. 

4.   Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami gimnazjum, a także    

      sytuacje konfliktowe między nauczycielami, a rodzicami uczniów, rozstrzyga Dyrektor 

      Gimnazjum  z   możliwością  odwołania  się  stron  do  organu  prowadzącego  lub   

      sprawującego nadzór pedagogiczny.  

5.   Sytuacje konfliktowe między: 

1) uczniami lub rodzicami a dyrektorem szkoły, 

2) nauczycielami i pracownikami a dyrektorem szkoły  

rozwiązuje organ prowadzący gimnazjum z możliwością odwołania się stron do sądu.  

6. Rozwiązywanie konfliktów wymaga stworzenia warunków sprzyjających swobodnej 

i pełnej wypowiedzi stron konfliktu w zamkniętym pomieszczeniu bez obecności osób 

trzecich. 

7. Osoba (instancja) rozstrzygająca konflikt ma prawo do: 

1) zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu np. psychologa, radcy prawnego, instancji 

wyższej, organów gimnazjum; 

2) 14 dniowego terminu załatwienia sprawy; 

3)  przekazania sprawy innemu organowi gimnazjum lub organowi prowadzącemu 

Gimnazjum. 

8. Decyzje w sprawach rozstrzygnięcia konfliktu należy podjąć jak najszybciej, najpóźniej 

w ciągu 14 dni. 

9.  W przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie do innej instancji, 

konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji) rozstrzygniecie konfliktu powinno 

nastąpić w ciągu miesiąca. 

10.  Decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna 

z przepisami prawa i Statutem. 
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11.  Od decyzji organów gimnazjum przysługuje prawo odwołania się do organu 

prowadzącego, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa do sądu. 

12. Rozwiązanie konfliktu może nastąpić w drodze: 

1) polubownego zakończenia sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu, 

zaprzestania pretensji i roszczeń prawnych; 

2) wzajemnego przeproszenia się stron w obecności świadków konfliktu; 

3) przeproszenia osoby poszkodowanej w konflikcie w obecności świadków konfliktu; 

4) zastosowania kary dyscyplinarno – porządkowej wobec osoby uznanej za winną 

w konflikcie: 

a) wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze Statutem; 

b) wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka Dyrektor 

Gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wobec dyrektora szkoły karę orzeka organ prowadzący gimnazjum; 

d) wobec rodzica dyrektor może zastosować karę za niespełnienie obowiązku 

szkolnego,  

e) inne kary orzeka sąd, 

13. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą    

       Pedagogiczną może wykluczyć przedstawicieli Uczniowskiej Rady Szkoły z udziału 

       w negocjacjach.  

 

Rozdział III 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM  

§ 14 

1. Podstawę organizacji pracy w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusz organizacyjny gimnazjum; 

2) szkolny zestaw programów nauczania; 

3) szkolny zestaw podręczników; 

4) szkolny plan nauczania zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania; 

5) programy autorskie lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej 

zatwierdzone przez właściwe organa; 

6) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich 

nauczycieli; 



 14 

7) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

8) plan finansowy gimnazjum. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje Dyrektor Gimnazjum w terminie do 30 

kwietnia, a zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu 

organizacyjnym szkoły w formie aneksów. Zmiany wymagają zgody organu 

prowadzącego po zaopiniowaniu zgodności z przepisami prawa przez kuratorium 

oświaty. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniając zasady zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 15 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi 

wymogami zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów oraz uwzględniający 

warunki lokalowe szkoły. 

2. Podstawową formą pracy w gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.  

3. Niektóre zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, koła zainteresowań mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych,  międzyklasowych a także w czasie wycieczek i wyjazdów. 

4. Zajęcia te są organizowane w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków 

finansowych. 

 

§ 16 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii określają  odrębne przepisy. 

 

 

 



 15 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczbę uczniów w oddziale 

ustala organ prowadzący. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach 

liczących 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących ponad 24 uczniów. Zgodę na mniejszą liczbę uczniów w grupie wyraża organ 

prowadzący. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 

uczniów i nie więcej niż 26 uczniów. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się inny czas  

prowadzenia zajęć edukacyjnych, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony 

na podstawie ramowego planu nauczania.  

5. Lekcje rozdzielone są przerwami przeznaczonymi na relaks i odpoczynek oraz 

konsumpcję śniadania lub obiadu w stołówce szkolnej 

 

Podstawowe formy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych 

§ 18  

 

1. W gimnazjum zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane są                    

w formie różnorodnych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tj: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia                

w świetlicy szkolnej; 

3) zajęcia integracyjne; 

4) zajęcia z pedagogiem; 

5) zajęcia z psychologiem; 

6) klub „Ośmiu”; 

7) zajęcia sportowo – rekreacyjne; 

8) nadobowiązkowe koła zainteresowań zgodnie z istniejącymi potrzebami 

i możliwościami w danym roku szkolnym; 

9) nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do tej formy nauczania 

zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
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10) indywidualny tok nauki uczniów zakwalifikowanych do tej formy nauki zgodnie                

z orzeczeniem poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

11) uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe; 

12) wycieczki klasowe, międzyklasowe i międzyoddziałowe; 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

§ 19 

 

1. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego zgodne z obowiązującymi przepisami 

określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania ustala w szczególności: 

1) skalę ocen i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych; 

2) skalę i tryb ustalania oraz sposób formułowania oceny śródrocznej  zachowania; 

3) zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole; 

4) termin i formę informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych i ocenie  zachowania; 

5) tryb poprawiania ocen niedostatecznych śródrocznych na warunkach uzgodnionych 

z nauczycielem przedmiotu; 

6) tryb i formę egzaminów poprawkowych; 

7) tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych; 

8) zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych       

na terenie szkoły; 

9) obowiązek dbania przez ucznia o schludny wygląd i noszenie ustalonego stroju; 

3. Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel przedmiotu, a ocenę  zachowania wychowawcy 

klas. 

4. Projekt Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz jego nowelizację przygotowuje 

i uchwala Rada Pedagogiczna. 

 

Formy pomocy uczniom 

§ 20  

 

1. Gimnazjum otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych  lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.  
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     Pomoc ta obejmuje takie działania jak: 

1) dofinansowanie do wycieczek i biletów na spektakle teatralne; 

2) realizację programów profilaktycznych, integracyjnych zgodnie z programem pracy 

wychowawczej i profilaktycznej; 

3) prowadzenie specjalistycznych zajęć z uczniami wybitnie zdolnymi oraz mającymi 

trudności w nauce; 

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 

5) prowadzenie konsultacji indywidualnych; 

6) prowadzenie nauczania indywidualnego; 

7) prowadzenie zajęć indywidualnym tokiem lub indywidualnym programem 

nauczania; 

2. Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie opinii wydanej przez 

poradnie psychologiczno – pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne, opinii 

pedagoga szkolnego lub wychowawcy oddziału.  

 

Porządek i bezpieczeństwo 

§ 21 

 

1. Gimnazjum zapewnia uczniom warunki bezpiecznego pobytu w szkole poprzez: 

1) prawidłowo opracowany tygodniowy rozkład zajęć z zachowaniem zasad higieny 

pracy; 

2) pełną opiekę w czasie trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych                   

i  pozalekcyjnych w szkole; 

3) opiekę w czasie trwania przerw międzylekcyjnych  - dyżury nauczycieli; 

4) podstawową opiekę medyczną; 

5) opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę zgodnie z Regulaminem Wycieczek Szkolnych. 

4. Nad uczniami przebywającymi na terenie gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych sprawuje opiekę i odpowiada za ich bezpieczeństwo 

nauczyciel prowadzący zajęcia.  

5. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (np. wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny 

pracownik szkoły. 
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6.  Opiekę nad uczniami w czasie przerw między lekcjami pełnią nauczyciele zgodnie 

z regulaminem dyżurów nauczycielskich i harmonogramem dyżurów opracowanym na 

dany rok szkolny.  

7. Uczniów gimnazjum obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie 

przerw i w czasie lekcji w godzinach, w których zgodnie z tygodniowym planem zajęć 

powinni przebywać na terenie szkoły. 

8. Uczniów może zwolnić nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, wychowawca klasy lub 

dyrektor szkoły  

9. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć wyłącznie: 

1) na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz 

dzień i godzinę wyjścia ze szkoły; 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. choroba nauczyciela, dopuszczalne jest 

łącznie grup uczniów lub całych klas i przekazanie pod opiekę jednemu nauczycielowi  

11. Komputery, na których pracują uczniowie są zabezpieczone programem blokującym 

dostęp do treści niepożądanych. Program akceptowany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

12. Szczegółowe zasady dotyczące porządku w szkole określa Regulamin Szkoły. 

§ 22 

 

1. W gimnazjum powołuje się na dany rok szkolny koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

2. Działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa ma na celu wsparcie i pomoc              

w obszarze: 

1) integrowania działań wszystkich podmiotów szkolnych: nauczycieli, 

uczniów/wychowawców, rodziców oraz współpracujących ze środowiskiem 

w zakresie bezpieczeństwa, instytucji, 

2) koordynowania działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole 

szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

3) wdrażania i dostosowania do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożeń; 

4) pomoc nauczycielom, wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy                              

z odpowiednimi służbami tj. policja, straż miejska, straż pożarna oraz z instytucjami 

działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży; 
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5) współdziałania w tworzeniu i realizacji programu naprawczego szkoły; 

6) współpracy z rodzicami i środowiskiem; 

7) dzielenia się wiedzą z radą pedagogiczną; 

8) promowania problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; 

9) dokumentowania działań.  

§ 23 

 

1. W gimnazjum obowiązuje ujednolicony strój uczniowski opisany w Regulaminie 

jednolitego stroju uczniowskiego. 

2. Wzór jednolitego stroju określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców                    

i Uczniowską Radą Szkoły. 

§ 24 

 

1. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych tylko 

podczas przerw. 

2. Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

w czasie lekcji. Uczeń przed wejściem do klasy zobowiązany jest do wyłączenia telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego chowając je w bezpieczne miejsce. 

3. W przypadku niezastosowania się do pkt. 2 obowiązuje procedura postępowania 

w przypadku nieregulaminowego korzystania z telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia elektronicznego. 

§ 25 

 

1. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciel prowadzący zajęcia powinien: 

1) niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy; 

2) powiadomić pielęgniarkę szkolną, która w razie potrzeby ma obowiązek wezwać 

pogotowie ratunkowe  

3) powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły i rodziców 
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Biblioteka Gimnazjum 

§ 26 

 

1. Biblioteka szkolna pełni funkcję Szkolnego Centrum Informacji.  

2. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 

rodzice. 

3. Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych określa 

szczegółowo Regulamin biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. Regulamin 

obowiązuje wszystkich użytkowników biblioteki. 

4. Udostępnianie źródeł informacji, będących w zasobach biblioteki (w tym zasobów 

internetowych) odbywa się przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego, w godzinach pracy szkoły, wynikających z planu dydaktycznego. 

5. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor szkoły poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz 

środki finansowe na jej działalność, 

2) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, 

jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką), 

3) wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji 

skontrowej, 

4) zatwierdzanie regulaminu biblioteki Szkolnego Centrum Informacji 

5) zapewnienie warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, 

6. Biblioteka na bieżąco współpracuje z radą pedagogiczną, organami szkoły, uczniami, 

rodzicami oraz z ośrodkami kultury, zgodnie z potrzebami i w zakresie. Biblioteka 

współpracuje z: 

1) dyrekcją szkoły w zakresie planowania i organizacji pracy, ustalenia budżetu 

biblioteki, mierzenia jakości pracy, 

2) radą pedagogiczną, która: zatwierdza plan pracy biblioteki, analizuje stan czytelnictwa 

(2 razy w roku), opiniuje regulamin biblioteki, podejmuje uchwałę w sprawie 

innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza. 

3) księgowością szkoły w zakresie planów finansowych, przy uwzględnieniu profilu 

gromadzenia zbiorów, wydatków, ewidencji finansowej zbiorów,  
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4) wychowawcami klas w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań 

czytelniczych, równomiernego czytelnictwa w szkole, kształcenia nawyków 

czytelniczych, współdziałania w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu 

biblioteki 

5) nauczycielami przedmiotów w zakresie organizacji zajęć bibliotecznych, 

udostępniania materiałów edukacyjnych na zajęcia przedmiotowe, organizacji 

wspólnych przedsięwzięć, popularyzacji literatury pedagogicznej, metodycznej, 

narzędzi edukacyjnych, 

6) rodzicami w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze 

pedagogicznej, udostępniania zbiorów,  

7) uczniami w zakresie udostępniania zbiorów zgodnie z potrzebami, poradnictwa, 

organizacji konkursów i in. imprez bibliotecznych, zajęć pozalekcyjnych, pomocy w 

wyszukiwaniu informacji, rozwijania kreatywności uczniów, 

8) innymi bibliotekami w zakresie wymiany doświadczeń, wypożyczeń 

międzybibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych, kulturalnych, spotkań autorskich, 

warsztatów itp., przekazywania darów, sporządzania zestawień bibliograficznych, 

9) innymi, zgodnie z potrzebami. 

Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

1.   Biblioteka szkolna: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą, 

3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek 

edukacyjnych, 

4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych 

źródeł informacji oraz bibliotek, 

5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole, 

6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami, 

7) wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym), 

8) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów, 
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9) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

10) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego w rodzinie. 

2.    Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza wyznaczają dokumenty normujące 

       i programujące pracę biblioteki: 

Praca pedagogiczna: 

1) udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji, poradnictwo w doborze lektury, 

2) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy 

współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie                             

z programem ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” – w formie zajęć grupowych 

oraz przez pracę indywidualną z uczniem), 

3) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp., 

4) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

5) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 

6) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

7) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

Prace organizacyjno-techniczne:  

8) gromadzenie, ewidencja i opracowanie, selekcja zbiorów 

9) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, 

teczki tematyczne itp.), 

10) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy 

i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i 

roczna), 

Inne obowiązki i uprawnienia: 

11) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

12) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

13) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, 

14) współpraca z rodzicami, 

15) współpraca z innymi bibliotekami, 

16) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 
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Organizacja biblioteki 

1.    Biblioteka to pomieszczenia  wypożyczalni i czytelni, wraz ze stanowiskami 

       Komputerowymi 

2.    Biblioteka jest czynna w czasie zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku  

       Szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor  

       szkoły. 

3.    Zbiory: 

1) struktura zbiorów (zależy od poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, zainteresowań 

czytelników, dostępności do zbiorów innych bibliotek), 

2) rodzaje zbiorów: wydawnictwa informacyjne i albumowe, programy i podręczniki 

szkolne, lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, wybrane 

pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, czasopisma dla 

dzieci i młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, 

popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety, podstawowe, wydawnictwa 

stanowiące, pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli materiały 

audiowizualne, materiały regionalne. 

4.  Pracownicy: 

1) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły  

3) zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich 

obowiązków oraz w planie pracy. 

5.   Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowym bibliotek jest budżet szkoły, 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

szkoły, który opiniuje rada pedagogiczna, a następnie rada szkoły, 

3) biblioteka może otrzymać dotacje na swoją działalność od rady rodziców (komitetu 

rodzicielskiego) lub z innych źródeł, 
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Świetlica szkolna 

§ 27 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy 

rodziców oraz organizację dowozu do szkoły organizuje się świetlicę szkolną.  

2. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania poprzez :  

1) rozwijanie różnorodnych zainteresowań plastycznych, technicznych, 

czytelniczych, muzycznych i teatralnych,  

2) prowadzenie edukacji ekologicznej oraz prowadzenie pogadanek na temat 

racjonalnego i zdrowego odżywiania,  

3) zapoznanie wychowanków z przepisami dotyczącymi dzieci i młodzieży,                          

w szczególności z przepisami ruchu drogowego,  

4) rozwijanie samorządności oraz kształtowanie zasad kultury słowa i kultury 

postępowania,  

5) opiekę dydaktyczną polegającą na pomocy w nauce i pomocy koleżeńskiej.  

3. Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są w grupie wychowawczej. Liczba uczniów              

w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25.  

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy  

 

Współpraca z poradniami specjalistycznymi 

§ 28 

 

1. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oświęcimiu. 

 Współpraca ta obejmuje następujące obszary: 

1)  pedagogizację rodziców; 

2)  prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych z uczniami  

skierowanymi na takie zajęcia; 

3)  wydawanie opinii dotyczących: 

a) nauczanie indywidualnego; 

b) dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia; 

c) dysgrafii, dysleksji, dysortografii; 

d) dostosowania wymagań egzaminacyjnych  według przepisów prawnych. 
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2. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce są kierowani do Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców. Wnioskodawcą może być 

także rodzic (prawny opiekun). 

3. Z opinią poradni powinni zapoznać się  wszyscy nauczyciele badanego ucznia.  

4. Gimnazjum współpracuje również z innymi instytucjami, dzięki którym może realizować 

zadania rozszerzonej opieki wychowawczej i opiekuńczej. Są to: 

1)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2)  Komenda Powiatowa Policji; 

3)  Sąd Rodzinny i Nieletnich; 

4)  Pogotowie Opiekuńcze;  

5) OHP; 

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

7) Młodzieżowy Dom Kultury; 

8) Oświęcimskie Centrum Kultury; 

9) Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe. 

 

  Współpraca z rodzicami 

§ 29 

 

1. Współpraca gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia obejmuje wszystkie 

sfery działalności  - nauczanie, wychowanie i profilaktykę. 

2. Rodzice współdziałają z gimnazjum poprzez udział w pracach Rady Rodziców 

bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli. 

3. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat własnego dziecka od: 

1) wychowawcy i nauczycieli przedmiotów – na zebraniach klasowych, comiesięcznych 

konsultacjach, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Radę Pedagogiczną na 

dany semestr lub rok szkolny; 

2) pedagoga i psychologa szkolnego – w celu rozwiązania konkretnego problemu, 

preorientacji zawodowej oraz skierowania na badania specjalistyczne w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej;  

3) dyrektora – w przypadkach szczególnych wykraczających poza kompetencje 

wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i pedagoga szkolnego, w przypadku 

konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub 

wychowawcą. 
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4. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu 

określa szczegółowo Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

5. Statut gimnazjum jest dostępny dla rodziców w bibliotece szkolnej. 

 

Rozdział IV 

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 30  

 

1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów 

oświatowych i niniejszego Statutu. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z praw i respektowania obowiązków zawarte                

są  w Regulaminie Szkoły. 

3. Uczniowie gimnazjum mają prawo do: 

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

ochronę i poszanowanie jego godności przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej; 

2)   szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników; 

3)   wolności głoszenia własnych poglądów nie naruszających godności innych ludzi; 

4)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5)  uzyskiwania od nauczycieli niezbędnych informacji o formach nauki oraz sposobach 

poszerzania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności; 

6)   przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły; 

7)   jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

8)   korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawców, uczniów w przypadku trudności 

w nauce; 

9)   wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie          

się w organizacjach działających w szkole; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych 

i księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych; 

11) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 
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12) brania udziału w imprezach pozaszkolnych (wycieczki, biwaki, wyjścia do teatrów, 

kin, imprezach środowiskowych, itp.); 

13) korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej w ramach środków posiadanych przez 

szkołę. 

4. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje określony tryb składania skarg: 

1) do wychowawcy, jeżeli nie jest osobą łamiącą te prawa (z możliwością odwołania 

się do pedagoga szkolnego); 

2) do pedagoga szkolnego (z możliwością odwołania się do dyrektora szkoły); 

3) do dyrektora szkoły (z możliwością odwołania się do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny); 

4) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (z możliwością odwołania               

się  do Rzecznika Praw Dziecka); 

5.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum     

       a w szczególności: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

2) regularnie uczęszczać na lekcje, przygotowywać się do nich oraz właściwie 

zachowywać się w ich trakcie; 

3) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbać o honor i tradycje szkoły; 

5) godnie reprezentować szkołę; 

6) dbać o schludny i estetyczny wygląd oraz nosić ustalony wzór stroju szkolnego 

zgodnie z regulaminem dotyczącym ujednoliconego stroju uczniowskiego; 

7) przestrzegać zasad kultury; 

8) odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum; 

9) szanować pracę nauczycieli, rodziców, innych pracowników szkoły a także własną; 

10) odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

11)  nie stwarzać sytuacji, które zagrażałyby zdrowiu i życiu własnemu bądź innych osób. 

      12)  szanować poglądy i przekonania innych ludzi; 

      13)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole (za uszkodzenie  mienia  szkolnego 

             odpowiadają rodzice), 

      14)  zachowywać się godnie, także poza terenem szkoły i po zajęciach lekcyjnych; 

      15)  dbać o piękno mowy ojczystej; 

      16)  podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady   

             Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Uczniów 
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Prawa i obowiązki nauczycieli 

§ 31 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

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

2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę 

3) decydowania o treści programowej prowadzonego koła zainteresowań lub zespołu 

wyrównywania wiedzy; 

4) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru 

metody jego realizacji, w uzgodnieniu z Zespołem Przedmiotowym; 

5) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami w nauce i wyrażania opinii w sprawie 

oceny zachowania uczniów; 

6) takiego wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwiłoby realizację dydaktyczno – 

wychowawczego programu nauczania; 

7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz form działań wychowawczych dla 

swoich uczniów; 

8) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy; 

9) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

2. Nauczyciela ma obowiązek: 

1) dbać o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie 

z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem; 

2) prawidłowo realizować podstawę programową, program nauczania, wychowania  

i opieki oraz dążyć do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników; 

3) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej 

poprzez dokształcanie w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

4) pisemne umotywować wystawioną semestralną/roczną ocenę niedostateczną 

z przedmiotu oraz ocenę naganną  zachowania celem wpisania uzasadnienia                     

do księgi  protokołów  rady pedagogicznej; 

5) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

6) bezstronnie i obiektywnie  oceniać uczniów oraz sprawiedliwe ich traktować; 

7) udzielać pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów; 
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8) indywidualizować nauczanie w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności 

w nauce; 

9) dbać o pomoce i sprzęt szkolny; 

10)  brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej ,Zespołów Przedmiotowych, 

szkoleniach w wyborach i działaniach organów gimnazjum 

11)  uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim  roku nauki w gimnazjum. 

12)   współpracować z koordynatorem ds. bezpieczeństwa w zakresie jego zadań. 

13) przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły 

informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

          

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 32 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci 

2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka. 

3) wsparcia ze strony gimnazjum w razie problemów wychowawczych. 

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli 

na sprawy Gimnazjum 

5) zapoznania się z: 

a) Statutem Gimnazjum i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

b) zasadami klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

c) obowiązującym szkolnym programem nauczania oraz programem pracy 

wychowawczej i profilaktycznej; 

d) innymi regulaminami określającymi zasady pracy szkoły; 

6) pełnej i rzetelnej informacji o zachowaniu własnego dziecka, jego postępach 

i trudnościach w nauce; 

7)  uzyskania informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

8)  wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły 

za pośrednictwem Rady Rodziców; 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka 
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2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania. 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę 

o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność 

dziecka na piśmie w terminie dwóch tygodni, (w szczególnych przypadkach 

w terminie późniejszym). 

4) o przedłużającej się nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 5 dni rodzice (prawni 

opiekunowie) mają obowiązek telefonicznie lub osobiście poinformować o tym 

wychowawcę.  

5) angażować się jako partnerzy w działania gimnazjum, brać aktywny udział 

w wyborach i współdziałać w organach gimnazjum. 

6) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie 

dziecka. 

7) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum według 

warunków rekrutacji określonych w regulaminie. 

8) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły                   

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego 

poza granicami kraju 

9) współpracować z wychowawcą i innymi nauczycielami, a w razie konieczności 

systematycznie się kontaktować. 

10)  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć  szkolnych; 

 

System nagród, wyróżnień i kar 

§ 33 

Nagrody i wyróżnienia 

1.  W gimnazjum obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 

2. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) uzyskanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 

    i co najmniej bardzo dobrej oceny  zachowania; 

2) najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego; 

3) aktywność społeczną oraz  pracę na rzecz szkoły; 

4) działalność charytatywną, wolontariat; 

      5) godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych poza szkołą; 
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6) zajęcie wysokich lokat  w konkursach organizowanych  przez  szkołę;                  

7) wzorową postawę obywatelską, dzielność i odwagę; 

8) 100% frekwencji na zajęciach szkolnych. 

3. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje 

się następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ,,Świadectwo z wyróżnieniem” – otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią  ocen                               

    z przedmiotów co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 

2) ,,Nagrodę Dyrektora Szkoły” –przyznaje Dyrektor Szkoły i  otrzymuje ją  uczeń, który                           

    uzyskał na zakończenie  roku szkolnego najwyższą średnią z przedmiotów  i wzorową       

    ocenę  zachowania .             

3) ,,Nagrodę Rady Pedagogicznej” – przyznaje Rada Pedagogiczna i otrzymuje ją   uczeń   

     za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym. 

4) Nagrodę „Absolwent Roku” – przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Kapituły                

    i otrzymuje ją uczeń, który uzyskał w szkole średnią ocen co najmniej 4,75                          

    i wzorowe zachowanie, wykazał się działalnością społeczną na rzecz szkoły                          

    i środowiska, posiada dodatkowe osiągnięcia, nagrody lub wyróżnienia,                              

    w kontaktach koleżeńskich jest taktowny, koleżeński, uczciwy i sprawiedliwy,    

    reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej i nienaganną postawę uczniowską.                                                

    5)   Nagrodę „Sportowiec roku”- przyznaje komisja złożona z nauczycieli wychowania 

     fizycznego. Otrzymuje ją uczeń, który zdobył najwyższe lokaty w  zawodach 

     sportowych, godnie reprezentuje szkołę, wykazuje się postawą  fair-play, jest 

     taktowny, koleżeński, uczciwy, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej oraz 

     nienaganna postawę  uczniowską. 

    6) „Nagrodę Specjalną” – przyznaje  Dyrektor Szkoły. Otrzymuje ją  uczeń , który    

    posiada wyjątkowe osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz reprezentuje  

    postawę  godną   naśladowania. 

4.  Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane    

     przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje według odrębnych   

     zasad. 

5.  Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, rady   

     uczniów, rady rodziców,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

6.  Nagrody mogą być finansowane przez  Radę Rodziców. 
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Kary 

1.   Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole, łamiących 

      zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar: 

1)  ustne upomnienie wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego; 

2)  upomnienie ucznia przez wychowawcę lub nauczyciela wobec klasy z adnotacją 

     w „zeszycie uwag i spostrzeżeń”; 

3)  ustne upomnienie przez dyrektora szkoły; 

4)  wezwanie rodziców do szkoły i powiadomienie o niewłaściwym zachowaniu ucznia       

     w  szkole oraz nieodpowiednim stosunku do obowiązków szkolnych; 

5)  udzielenie nagany przez dyrektora lub wychowawcę wobec społeczności   

     uczniowskiej; 

6)  zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach  

     szkolnych   lub pozaszkolnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

7)  przeniesienie do równoległej klasy w szkole na podstawie wniosku wychowawcy,            

     po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną; 

8)  przeniesienie do innego gimnazjum w trybie określonym w Statucie Gimnazjum. 

      9)  usunięcie ze szkoły ucznia spoza rejonu, przeniesienie do szkoły obwodowej  

           po   powiadomieniu dyrektora szkoły obwodowej 

    10) skreślenie z listy uczniów – wnioskowanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty   

          o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2.  Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany   

     do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.  

3. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły    

    zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody.                    

    Decyzję w tej w tej sprawie podejmuje dyrektor.  

4. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu,   

     poprzez Radę Uczniów do Dyrektora Szkoły. 

 

 

Formy działań wychowawczych 

§ 34  

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu gimnazjum, za lekceważenie 

nauki i innych obowiązków szkolnych a także naruszanie porządku szkolnego: 
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1) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy; 

2) wpisaniu uwagi do „zeszytu uwag i spostrzeżeń”; 

3) upomnieniem lub naganą dyrektora; 

4) wezwaniem rodziców i zapoznaniem ich z występkiem dziecka; 

5) pozbawieniem pełnienia funkcji społecznej; 

6) wydaleniem z organizacji uczniowskiej; 

7) zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub reprezentowaniu szkoły 

na zewnątrz; 

8) przeniesieniem do równoległego oddziału w gimnazjum; 

9) odsunięciem od przywilejów uczniowskich, przeniesieniem do innego gimnazjum; 

2. Uczeń, w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły może być skreślony z listy 

uczniów,  gdy w sposób rażący: 

1) nie respektuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych; 

2) naruszył postanowienia Statutu lub wewnątrzszkolnych regulaminów szkoły; 

3) dopuścił się poważnego wykroczenia zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób; 

4) wywiera demoralizujący wpływ na innych uczniów; 

5) można skreślić z listy ucznia, wobec którego wszczęto dochodzenie w związku                 

z naruszeniem prawa karnego, jeżeli podjęte wobec niego działania wychowawcze nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów, a rodzice lub prawni opiekunowie odmawiają 

współpracy ze szkołą. 

3.   Uczeń z rejonu na wniosek Dyrektora Szkoły może być przeniesiony przez Małopolskiego 

       Kuratora Oświaty, jeżeli: 

1) nie respektuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych; 

2) naruszył postanowienia Statutu lub wewnątrzszkolnych regulaminów szkoły; 

3) dopuścił się poważnego wykroczenia zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób; 

4) wywiera demoralizujący wpływ na innych uczniów; 

5) takie postępowanie dotyczy także ucznia, wobec którego wszczęto dochodzenia               

w związku z naruszeniem prawa karnego, jeżeli podjęte wobec niego działania 

wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a rodzice lub prawni 

opiekunowie odmawiają współpracy ze szkolą. 

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.( ustnie lub na piśmie) 

5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż pół roku, jeżeli 

uczeń uzyska zgodę Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły. 
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6. W celu zwiększenia dyscypliny uczniów i bieżącej kontroli ich zachowania będą 

organizowane apele porządkowe przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela – opiekuna 

Rady Uczniów. 

7. Uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie, łamiąc postanowienia Statutu, 

wychowawca oddziału, pedagog i inni nauczyciele, starają się pomóc podejmując różne 

działania wychowawcze, m.in. rozmowę wyjaśniającą, pouczenie, upomnienie 

w indywidualnej rozmowie. 

8. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca, Rada Uczniów mają prawo 

odwołania się na piśmie od ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia do osoby bądź 

organu, który udzielił kary. 

9.  Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnego opiekuna) ucznia o przyznanej 

nagrodzie lub zastosowanej karze.  

 

Rozdział V  

PRACOWNICY GIMNAZJUM 

Informacje ogólne 

§ 35 

1. Dyrektor gimnazjum zatrudnia nauczycieli, pedagoga oraz pracowników ekonomiczno – 

administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych określają 

odrębne przepisy. 

3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska                                

w administracji i obsłudze szkoły. 

4. Stanowisko wicedyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor Gimnazjum ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności dla nauczyciela, 

któremu powierzył stanowisko wicedyrektora. 

 

Nauczyciele 

§ 36  

1. Stanowisko nauczyciela gimnazjum może zajmować osoba która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym; 
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2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku do którego 

są to wystarczające kwalifikacje; 

3) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

4) spełnia warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania zawodu. 

2. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania w swoim przedmiocie oraz oddziałach 

i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał; 

2) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i organizowanych przez 

szkołę zajęciach oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków. 

3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych                       

mu przydzielonych. 

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły lub karnie za: 

1) tragiczne skutki spowodowane brakiem nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie przydzielonych mu dyżurów; 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

na wypadek pożaru lub innych zagrożeń; 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia przydzielonego przez 

dyrektora szkoły powstałe w wyniku nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia; 

4. Za uchybienia przeciwko porządkowi  pracy – w rozumieniu art. 108 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy – wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodne 

z Kodeksem Pracy. 

5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły. 

7. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. 
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Nauczyciel – wychowawca 

§ 37 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą, na  cały cykl 

kształcenia w gimnazjum. 

2. Dyrektor Gimnazjum może zmienić nauczyciela –  wychowawcę w przypadku: 

1)  przeniesienia nauczyciela; 

2)  długotrwałej nieobecności; 

3)  braku efektu pracy wychowawczej; 

4)  pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 75 % rodziców  danej klasy 

3. W przypadku określonym w pkt. 2 ust. 4 Dyrektor Szkoły powołuje komisję                     

do rozpatrzenia zasadności złożonego wniosku w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) przedstawiciel związków zawodowych reprezentujący nauczyciela; 

3) przewodniczący i z-ca przewodniczącego Rady Rodziców; 

4) przedstawiciel Rady Oddziałowej klasy; 

4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów 

decyzje podejmuje Dyrektor szkoły. Od decyzji można odwołać się do organu 

prowadzącego szkołę. 

5. W szczególnych przypadkach nauczyciel – wychowawca może zwrócić się do dyrektora 

szkoły o zwolnienie go z pełnienia obowiązków wychowawcy. 

6. Wychowawca klasy jest rzecznikiem praw uczniów swojego oddziału w relacji z innymi 

nauczycielami, Dyrektorem Gimnazjum, Radą Pedagogiczną. Do zadań w tym zakresie 

należy: 

1) uzgadnianie i koordynowanie z innymi nauczycielami działań wychowawczych  

wobec ogółu, a także tych, którym potrzebna jest pomoc i indywidualna opieka, 

2) czuwanie nad kontrolą frekwencji przez nauczycieli uczących poszczególnych 

przedmiotów oraz nad sprawiedliwym i obiektywnym stawianiem przez nich ocen; 

3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel – uczeń lub nauczyciel -   

klasa; 

4) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

5) współpraca z koordynatorem ds. bezpieczeństwa 

6) reprezentowanie klasy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 
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7. Wychowawca ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych 

oraz prowadzi dokumentację wychowawcy klasy. 

8. Plan pracy wychowawczej uzgadnia z innymi nauczycielami uczącymi w klasie. 

9. Wychowawca klasy ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej 

dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 

10. Funkcję wychowawcy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami 

pedagogicznymi. 

11. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami poprzez: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie niezbędnej pomocy 

specjalistycznej i materialnej; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) systematyczne kontrolowanie frekwencji i ocen uzyskiwanych przez poszczególnych 

uczniów; 

6) działania zmierzające do stworzenia właściwych stosunków interpersonalnych 

w zespole klasowym; 

7) kształtowanie postaw tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności; 

8) organizowanie samorządu klasowego i kierowanie jego pracą; planowanie 

i organizowanie wspólnie z rodzicami wycieczek, imprez klasowych oraz udziału 

klasy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

12. Wychowawca opracowuje i realizuje roczny plan pracy wychowawczej wspólnie 

z uczniami i przedstawicielami rodziców. 

13. Wychowawca klasy organizuje współpracę z rodzicami tak, aby zapewnić właściwe 

warunki rozwoju ucznia. Do jego obowiązków w tym zakresie należy: 

1) dobra znajomość środowiska rodzinnego każdego wychowanka; 

2) organizacja spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami; 

3) prowadzenie pedagogizacji rodziców i włączanie rodziców w życie klasy i szkoły; 

4) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

5) wykazywanie szczególnej troski o rodziny zastępcze oraz uczniów, których rodzice 

przebywają czasowo lub na stałe za granicą. 
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14. Wychowawca może wspólnie z pedagogiem szkoły odwiedzić dom rodzinny ucznia,               

w celu zapoznania się z jego sytuacją rodzinną oraz w przypadku gdy rodzice unikają 

kontaktu ze szkołą. 

15. Podstawową formą kontaktu wychowawcy z rodzicami jest zebranie rodziców, w czasie 

którego rodzice mogą kontaktować się również z innymi nauczycielami.  

Pedagog szkolny 

§ 38 

1. Pedagog szkolny jest koordynatorem współpracy z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

2. Pedagog szkolny pracuje w oparciu o własny plan pracy na dany rok szkolny, 

uwzględniający potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców.  

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, 

pomocy, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 

3) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez gimnazjum na rzecz 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia oraz wyboru zawodu; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Psycholog szkolny 

§ 39 

Do zadań psychologa szkolnego należy:  

1. W zakresie działań diagnostycznych dotyczących uczniów:  
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1) diagnozowanie potencjalnych możliwości;  

2) wspieranie mocnych stron ucznia.  

 2.   W zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczych:  

1) określenie odpowiednich form pomocy psychologicznej;  

2) podejmowanie decyzji interwencyjnych wobec ucznia;  

3) działania mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;  

4) działalność profilaktyczna w szkole; 

5) w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

2. W zakresie doradztwa w wyborze kierunku dalszego kształcenia:  

1) diagnozowanie możliwości ucznia; 

2) pomoc w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia.  

3. W zakresie profilaktyki wychowawczej:  

1) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji       

procesu dydaktycznego;  

2) analiza sposobów spędzania wolnego czasu uczniów;  

3) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze.  

4. W zakresie indywidualnej opieki psychologicznej:  

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć;  

2) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i 

środowiskowych. 

 

Zespół wychowawczy 

§ 40 

1. Wychowawcy oddziałów klas I  II  i III , uczących w danych klasach nauczyciele, 

pedagog szkolny i dyrektor szkoły tworzą zespół wychowawczy w skład którego mogą 

wejść również inni nauczyciele. 

2. Posiedzenie zespołu wychowawczego może odbywać się raz na miesiąc lub częściej 

w sytuacjach wymagających  interwencji wychowawczych.   

3. Na spotkaniach zespołu omawiane są  problemy wychowawcze występujące w klasie  

lub na terenie szkoły oraz  podejmowanie działań w celu ich rozwiązania. 
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Zespoły samokształceniowe  

§ 41 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły w blokach: humanistycznym, matematyczno – 

przyrodniczym, artystycznym, sportowym lub innym. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły. 

3. Przewodniczący prowadzi posiedzenie zespołu i jest odpowiedzialny za powiadomienie 

wszystkich członków o jego terminie i tematyce zebrania. 

4. Do zadań zespołów samokształceniowych należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizowania 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowania; 

2) wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń; 

5) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie danego przedmiotu; 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

7) organizowanie konkursów przedmiotowych. 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

§ 42 

Zasady zatrudniania  

1.  W gimnazjum zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.  

2.  Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor 

      gimnazjum, kierując się:  

1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,  

2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi gimnazjum,  

3) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno - moralną,  

4) właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Rodziców 

3. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  
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4. Szczegółowy zakres obowiązków  pracowników administracji ustala Dyrektor, 

pracowników obsługi - kierownik administracyjny. 

5. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez Dyrektora szkoły 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

6. Wszyscy pracownicy gimnazjum zobowiązani są do przestrzegania: 

1) przepisów bhp; 

2) indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności  

3) natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące 

stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa oraz informowania o tym nauczycieli. 

 

Finanse Gimnazjum 

§ 43 

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową. Wszystkie podstawowe środki na utrzymanie 

szkoły pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Środki finansowe na wydatki dla gimnazjum przydziela organ prowadzący. 

3. Plan finansowy opracowuje Dyrektor Szkoły, opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada 

Rodziców a zatwierdza organ prowadzący. 

4. Dyrektor szkoły dysponuje środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym 

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

 

 

 

 

Rozdział VI  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ceremoniał i tradycje szkoły 

§ 44 

1. Gimnazjum posiada hymn, patrona, logo i sztandar, który wprowadza na ważne 

uroczystości szkolne, lokalne, państwowe o charakterze historyczno – patriotycznym.   

2. Gimnazjum prowadzi Kronikę Gimnazjum. 

3. Gimnazjum prowadzi Złotą Księgę Absolwentów. 

4. Gimnazjum posiada swoją tradycje: 
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5. Gimnazjum organizuje akademie, oraz uroczyste apele i spotkania z okazji: 

1) Inauguracji roku szkolnego 

2) Pasowania na Gimnazjalistę 

3) Dnia Edukacji Narodowej 

4) Święta Odzyskania Niepodległości – 11 Listopada 

5) Rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau 

6) Święta Konstytucji 3 Maja 

7) Pożegnania klas III 

8) Zakończenia roku szkolnego  

6.   Gimnazjum składa i wysyła życzenia do instytucji, z którymi współpracuje. 

 

Rozpowszechnianie tekstu Statutu 

§ 45 

1. Statut przechowuje  się i udostępnia u Dyrektora Szkoły, w sekretariacie i  bibliotece 

szkolnej. 

2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z treścią Statutu. 

 

Rozdział VII 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 46 

 

 1.  Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 2.  Tablice i stemple gimnazjum zawierają nazwę gimnazjum.  

 3.  Gimnazjum może używać logo szkoły.  

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

 5. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

     prowadzący na mocy odrębnych przepisów.       

§ 47 

 

 1. Organem do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada  Pedagogiczna.  

 2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 3. Statut może być udostępniany rodzicom (prawnym opiekunom), nadzorowi   
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     pedagogicznemu i organowi prowadzącemu. 

 

§ 48 

 

1. Postanowienia Statutu obowiązują całą społeczność gimnazjum. 

2. Wszelkie sprawy nie uregulowane w Statucie Gimnazjum rozstrzyga się na podstawie 

stosownych przepisów. 

3. Zmiany i uzupełnienia w niniejszym Statucie mogą być dokonywane na wniosek jednego 

z organów szkoły. 

4. Zmiany i uzupełnienia są uchwalane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 

 

 

§ 49 

 

Statut Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu  wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwały  

 

 

 

 

 

 

Oświęcim 1 września 2008 r.            Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                               mgr Grażyna Korczyk 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


