Załącznik do uchwały Nr XII/249/99
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 31 sierpnia 1999r.

STATUT
GIMNAZJUM NR 3 W JAWORZNIE
(Tekst ujednolicony)

Podstawa prawna:
–

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

–

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi
zmianami).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gimnazjum nr 3 w Jaworznie zwane dalej „Gimnazjum” jest szkołą publiczną
w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
§2
1. Typ szkoły – Gimnazjum.
2. Numer porządkowy – „3”.
3. Siedziba – budynek szkolny położony w Jaworznie przy ul. Lipowej 24.
§3
1.

Ustalona nazwa jest używana
tj.: Gimnazjum nr 3 w Jaworznie

przez

Gimnazjum

w

pełnym

brzmieniu,

2. Na pieczęci urzędowej Gimnazjum używana jest nazwa: Gimnazjum nr 3 w Jaworznie,
na stemplu:
Gimnazjum nr 3
43-606 Jaworzno, ul. Lipowa 24
REGON – 276304039
NIP – 6321901342

§4
1. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej
oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. Imię Gimnazjum powinno być związane
z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej.
II. INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM
§5
1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Jaworzno miasto na prawach powiatu.
2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
§6
1. Czas trwania kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.
2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister
Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
III. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§7
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia gimnazjum m.in. poprzez: atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
uwzględniający podstawy programowe kształcenia ogólnego,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami urzędu pracy, firm marketingowych,
b) poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
d) poradnictwo dotyczące możliwości dalszej edukacji,
e) prezentowanie pełnej oferty szkół ponadgimnazjalnych,
f) współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
g) uczestnictwo w targach edukacyjnych,
h) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
i) uczestnictwo uczniów w warsztatach w CKP
2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
3) realizowanie Programu Rozwoju Szkoły Gimnazjum, uchwalonego przez Radę
Pedagogiczną opartego na misji Gimnazjum następującej treści:

Jesteśmy szkołą, w której:
1. Każdy uczeń jest inny, ale każdy jest dla nas jednakowo ważny. Poprzez
wszechstronną pomoc uwierzysz we własne możliwości, co pozwoli Ci znaleźć
swoje miejsce w życiu.
2. Będziemy Cię nieustannie wspierać, byś mógł się harmonijnie rozwijać, zgodnie
z Twoimi potrzebami i możliwościami.
3. Pomożemy Ci osiągnąć sukces, w życzliwej atmosferze rozwiniesz własną
osobowość i pasję.
4. Wspólnie z Rodzicami nauczymy Cię samodzielności, twórczego rozwiązywania
problemów, skutecznego porozumiewania się, poradzimy Ci jak dokonać ważnych
życiowych wyborów.
5. Zapewnimy Ci bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Nauczymy Cię
samodzielnego myślenia i korzystania z dostępnych źródeł informacji.
6. Wzrośnie Twoje zainteresowanie nauką, będziesz przekonany, że kształcenie jest
procesem trwającym całe życie.
7. Rozwiniesz swoją wrażliwość na dobro, tolerancję, poszanowanie godności
i praw drugiego człowieka.
4) realizowanie programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym.
Program profilaktyki stanowi integralną część niniejszego statutu,
5) działania służące promocji i ochronie zdrowia, a w szczególności:
a) organizowanie zajęć sportowych i turystycznych,
b) realizację programów profilaktycznych o charakterze prozdrowotnym,
c) opiekę higienistki szkolnej,
d) współpracę z instytucjami zajmującymi się działalnością pro zdrowotną,
e) realizację zadań z programu profilaktyki.
Program Rozwoju Szkoły stanowi integralną część niniejszego statutu.
3. Sprawuje opiekę nad uczniami i udziela pomocy uczniom odpowiednio do ich potrzeb
poprzez:
1) zorganizowanie zajęć świetlicowych,
2) umożliwienie spożywania posiłków,
3) system zapomóg i stypendiów w miarę posiadanych środków,
4) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
5) nauczanie indywidualne, prowadzenie zajęć specjalistycznych
w zależności od potrzeb w danym roku.
4. Szkoła współpracuje z poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
5. Powyższa współpraca polega m.in. na:
1) kierowaniu uczniów na badania na prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły,
3) kierowaniu wniosków do KMP oraz Sądu Rodzinnego,
4) innych w miarę potrzeb.

6. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
1) Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie
i szkole, z którymi zapoznają się na zebraniach klasowych, na spotkaniach
organizowanych przez Dyrektora Szkoły z przedstawicielami rodziców
z poszczególnych klas, współuczestnicząc w posiedzeniach RP,
b) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
w nauce, w ramach indywidualnych konsultacji z wychowawcą,
nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz
organizowanych zebrań z rodzicami,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia swoich dzieci poprzez utrzymywanie stałego kontaktu
z pedagogiem, doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w organizowanych
przez szkołę spotkaniach z pracownikami Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej,
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
opinii na temat pracy szkoły w formie pisemnej informacji z pełnym
uzasadnieniem, przedstawionej uprzednio przewodniczącemu Rady
Rodziców i dyrektorowi szkoły.
2) Do obowiązków rodziców należy:
a) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
b) kontaktowanie się z wychowawcą i nauczycielami, przynajmniej 4 razy
w roku, w czasie zebrań z rodzicami,
c) bieżące usprawiedliwienie nieobecności dziecka (pisemne usprawiedliwienia
w zeszycie informacyjnym ucznia nie później niż tydzień od powrotu
do szkoły),
d) informowanie szkoły o nieobecności dziecka dłuższej niż trzy dni,
e) zapewnienie dziecku wymaganych podręczników, odpowiedniego stroju
szkolnego i dbanie o wygląd zgodny z wymaganiami Gimnazjum,
f) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej
Gimnazjum.
3) Szkoła organizuje zebrania semestralne i międzysemestralne oraz dni otwarte
dla rodziców, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
związane z dydaktyką, wychowaniem i profilaktyką.
7. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwieniu ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu
nauczycieli w tym zakresie,
g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,
nauczycieli i rodziców,

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse
edukacyjne ucznia,
k) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych,
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania oraz
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
ł) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
m) podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
2) Powyższe zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz innymi
placówkami.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana
na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4) Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole mogą być:
a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
b) zajęcia specjalistyczne,
c) klasy terapeutyczne,
d) zajęcia psycho-edukacyjne dla uczniów,
e) zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców,
f) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
g) porady dla uczniów,
h) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
5) Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.
IV. ORGANY GIMNAZJUM
§8
1. Organami Gimnazjum są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców.

2. Dyrektor Gimnazjum w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły,
2) reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Gimnazjum, podjęte w ramach
kompetencji stanowiących tego organu,
5) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli,
6) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Gimnazjum, przygotowuje zebrania Rady
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich
jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze utworzone
zgodnie z § 18 i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
oraz Rady Pedagogicznej,
9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
z odrębnymi przepisami,
10) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
pracownikom Gimnazjum,
11) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Gimnazjum,
12) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców Gimnazjum, nie rzadziej
niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz o działalności Gimnazjum z zachowaniem
wymogów ust. 4 pkt 3,
13) opracowuje arkusz organizacyjny Gimnazjum,
14) dba o powierzone mienie,
15) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego nauczycieli
za okres stażu,
16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
17) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim,
18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami, podejmuje decyzje
o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych
odrębnymi przepisami,
19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
warunków określonych odrębnymi przepisami,
20) prowadzi dokumentację Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami,
21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
22) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu
uchwał niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny,
23) nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
24) opracowuje Program Rozwoju Szkoły,
25) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego,
26) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy
nauczania,

27) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
28) zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
2a. Dyrektor Gimnazjum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów
w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
2b. Dyrektor Gimnazjum wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
w szczególności poprzez:
1) stworzenie odpowiednich warunków do realizacji Programu Wychowawczego
i Programu Profilaktyki,
2) opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, nawiązanie
współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP, Policją, Sądem
Rodzinnym i Opiekuńczym, Prokuraturą, Państwową Inspekcją Sanitarno Epidemiologiczną i innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami),
3) nawiązanie współpracy z zakładem świadczącym usługi medyczne
na świadczenie usług higienistki szkolnej,
4) stwarzanie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych,
5) zapewnienie ochrony przed niepożądanymi treściami internetowymi poprzez
instalację oprogramowania filtrującego,
6) opracowanie regulaminu dyżurów nauczycieli w czasie przerw,
przed i po zajęciach, kontrolę pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym
harmonogramem,
7) wspieranie nauczycieli w poszerzaniu wiedzy i kompetencji w zakresie
budowania bezpiecznego klimatu i tworzenia wspierających, pozytywnych relacji
interpersonalnych,
2c. Dyrektor Gimnazjum wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Rada Pedagogiczna Gimnazjum:
1) Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady
wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum,
2) Rada Pedagogiczna ustala „Regulamin” swojej działalności, a jej posiedzenia
są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu
prawnego,
3) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum,
4) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy Gimnazjum, w tym Programu Rozwoju Szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

f) zatwierdzenie nowelizacji Statutu,
g) zatwierdzanie projektu planu finansowego szkoły,
h) zatwierdzanie wniosku Dyrektora Szkoły o powierzenie stanowiska
wicedyrektora,
i) zatwierdzanie wydawania przez Dyrektora decyzji administracyjnych
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla szkoły.
5) Rada Pedagogiczna Gimnazjum opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
c) wniosek członków Rady Pedagogicznej o przyznanie Dyrektorowi odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników,
f) wewnątrzszkolny system oceniania,
g) program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
w szkole,
h) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum przez Radę
Pedagogiczną i Radę Rodziców.
6) Rada Pedagogiczna Gimnazjum może występować z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
w Gimnazjum,
7) Rada Pedagogiczna Gimnazjum wykonuje zadania Rady Szkoły, jeżeli
ta nie została powołana.
4. Samorząd Uczniowski Gimnazjum:
1) Samorząd Uczniowski Gimnazjum tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum,
2) zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa
„Regulamin” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,
3) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum,
4) samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących
podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu,

g) prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
h) prawo do opiniowania Programu Rozwoju Gimnazjum.
5. Rada Rodziców Szkoły:
1) Rada Rodziców Gimnazjum jest reprezentacją rodziców uczniów tej szkoły,
2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły,
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny ze Statutem szkoły, który określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady
4) Rada Rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
5) Do zadań rodziców należy w szczególności:
a)

współdziałanie w tworzeniu i realizowaniu szkolnego programu
wychowawczego i dydaktycznego,
b) aktywizowaniu rodziców wokół przedsięwzięć służących szkole,
c) zapewnienie sprawnego przepływu informacji między rodzicami a organami
szkoły, dotyczących potrzeb środowiskowych i rozwojowych uczniów
oraz warunków i sposobu ich zaspokajania,
d) uczestnictwo w opracowywaniu zasad i form współdziałania szkoły
z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
e) reprezentowanie rodziców na konferencjach Rady Pedagogicznej i w innych
sytuacjach szkolnych w celu przedstawienia opinii dotyczących sposobu
rozwiązywania omawianego problemu,
f) wyrażanie opinii, na wniosek Dyrektora Szkoły, o pracy nauczyciela
kończącego staż i podlegającego ocenie dorobku zawodowego
g) opiniowanie następujących dokumentów szkolnych: Statutu Szkoły,
Programu Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Podręczników oraz procedur
postępowania w sprawach nieletnich i formy działań dydaktycznowychowawczych wymienione w Programie Rozwoju Szkoły.
h) opiniowania Statutu Szkoły,
i) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch
obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego
6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa
w pkt. 3.
6. Organy wymienione w ust. 1 współpracują ze sobą w sprawach kształcenia
i wychowania. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji,
2) zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych
działaniach lub decyzjach,
3) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
7. Dyrektor zapewnia organom szkoły rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych:
1) prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami szkoły

oraz podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły:
a) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego
w szkole – strony sporu,
b) przed rozstrzygnięciem sporu między organami Dyrektor jest zobowiązany
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność
w ocenie tych stanowisk,
c) o swoim rozstrzygnięciu, wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
d) decyzja Dyrektora jest ostateczna,
2) jeżeli stroną w sporze jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół
Mediacyjny, w skład którego wchodzi 3 członków Rady Pedagogicznej wybranych
w głosowaniu tajnym,
a) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego
z organów lub Dyrektora Szkoły,
b) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać
się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie
tych stanowisk,
c) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie,
d) o swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie
pisemnej z pełnym uzasadnieniem w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
e) decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.
V. ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§9
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowego planu nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny
Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacyjnym Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę
pracowników Gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący Gimnazjum.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe organizowane są przez szkołę w miarę posiadanych
środków finansowych.
3a. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy
Karta Nauczyciela lub społecznie. Liczba uczestników zajęć uzależniona jest
od ilości uczniów zainteresowanych uczestnictwem w tych zajęciach.
§ 10
1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział, który powinien liczyć
nie mniej niż 22 i nie więcej niż 26 uczniów.

2. Zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczniów w oddziale można dokonywać za zgodą
Organu prowadzącego szkołę.
§ 11
1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 7.10.
3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się skrócenie zajęć edukacyjnych,
po wcześniejszej konsultacji z Radą Pedagogiczną, przewodniczącym Rady Rodziców.
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły, po konsultacjach z Radą
Pedagogiczną i przewodniczącym Rady Rodziców może zmienić organizację zajęć
w danym dniu.
§ 12
1. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęć wyrównawczych,
specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań
i innych.
§ 13
1. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki z czytelnią,
3) świetlicy,
4) sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
5) boiska szkolnego,
6) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,
7) w przypadku realizacji zajęć edukacyjnych poza terenem Gimnazjum obowiązuje
regulamin wycieczek i imprez szkolnych.
2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do Gimnazjum, organizuje
się świetlicę szkolną.
1) Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb uczniów i planów zajęć w danym
roku szkolnym. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
2) W ramach świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna.
3) Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy.
4) Zadania wychowawców świetlicy:
a) zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej
i racjonalnego dożywiania,
b) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
c) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

d) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości,
f) wdrażanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków
kulturalnej rozrywki i zabawy,
g) organizowanie pomocy dla uczniów z rodzin najuboższych,
h) organizowanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym
i rodzicami,
i) podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę,
j) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi:
 roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy
 tygodniowy rozkład zajęć
 dziennik zajęć
 karty zgłoszeń uczniów do świetlicy
 regulamin świetlicy
 dokumentacja finansowa
 miesięczne wykazy żywieniowe uczniów,
k) dokonywanie półrocznej i rocznej oceny działalności świetlicy, zmierzające
do stałego podnoszenia poziomu jej działalności i prezentowanie
jej podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.
5) Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie:
a) zgłoszeni przez rodziców,
b) zgłoszeni przez wychowawców,
c) zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego,
d) nie uczestniczący w lekcjach religii,
e) uczestniczący w zajęciach sekcji działających w świetlicy,
f) oczekujący na obiad,
g) doraźnie uczniowie, którzy wymagają opieki.
3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
1) Biblioteka zajmuje pomieszczenie na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru
oraz czytelnię umożliwiającą uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru
podręcznego oraz prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.
2) Do zadań bibliotekarza należy:
a) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji:
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz zgodnie z zainteresowaniem
i potrzebami czytelniczymi,
- opieka nad uczniami korzystającymi z księgozbioru podręcznego,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych nauczycielom,
- prowadzenie kartoteki wypożyczeń uczniów i nauczycieli.
b) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania
się technologią informacyjną:
- prowadzenie katalogu alfabetycznego,
- zapoznanie uczniów z Klasyfikacją Dziesiętną,
- udostępnianie księgozbioru podręcznego,
- wzbogacanie zbiorów biblioteki,
- prenumerata czasopism pedagogicznych i naukowych,
- warsztaty katalogowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

- opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
- zapoznanie uczniów z warsztatem informacyjnym biblioteki,
- wyszukiwanie informacji w Internecie.
c) W zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
- organizowanie konkursów czytelniczych,
- prezentowanie zbiorów w postaci wystawek tematycznych,
- rozpoznawanie i umiejętne kierowanie fascynacjami literackimi uczniów,
- poradnictwo w doborze literatury.
d) W zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość
kulturową i społeczną:
- udział w życiu szkoły – organizowanie imprez nawiązujących do rodzimej tradycji
kulturowej,
- przygotowywanie gazetek ściennych o treści kulturowo- społecznej,
- inspirowanie indywidualnej twórczości uczniów.
3) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi
bibliotekami.
a) Współpraca z uczniami:
- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
- pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
- propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej.
b) Współpraca z nauczycielami:
- wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno –
wychowawczych,
- informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
- uczestnictwo w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.
c) Współpraca z rodzicami:
- pomoc w doborze literatury,
- popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
- informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci.
d) Współpraca z innymi bibliotekami:
- wspólne organizowanie imprez czytelniczych,
- uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych w innych bibliotekach,
- uczestnictwo w dniach otwartych organizowanych przez inne biblioteki,
wymiana wiedzy i doświadczeń z bibliotekarzami.
§ 14
1. Gimnazjum organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dla uczniów, którzy mają deficyty rozwojowe organizuje się ZDW, ZKK oraz konsultacje
w ramach danego przedmiotu.
3. ZDW prowadzi nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych.
4. ZDW prowadzone są w grupach 4-8 uczniów.
5. ZKK prowadzone są w grupach 2-5 uczniów.

6. Konsultacje przedmiotowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie w zależności
od zainteresowania i zapotrzebowania uczniów.
7. O objęciu ucznia zajęciami decyduje Dyrektor Gimnazjum na wniosek:
- rodzica (prawnego opiekuna)
- pedagoga
- nauczyciela
– PPP.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wymaga zgody rodzica (prawnego opiekuna),
w przypadku gdy nie jest wnioskodawcą.
9. Udział ucznia w zajęciach ZDW, ZKK trwa do czasu zlikwidowania lub wyrównania
deficytów rozwojowych
10. Jeżeli uczeń nie uczęszcza na dodatkowe zorganizowane przez Gimnazjum zajęcia
wyrównujące deficyty rozwojowe, nie będą respektowane zalecenia zawarte w opiniach
z PPP.
§ 15
1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej „indywidualnym
nauczaniem”, organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie
indywidualnego nauczania.
2. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację
wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy
psychologiczno - pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
nauczania.
3. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły,
którym Dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania,
w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie
indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole
lub placówce.
5. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,
w szczególności w szkole, domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
6. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy
programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości
psychofizycznych ucznia.

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów gimnazjum
wynosi od 10 do 12 godzin.
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania, realizuje się w ciągu
co najmniej 3 dni.
10. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem
oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych
możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu
szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).
§ 16
1. Gimnazjum tworzy warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo:
a) nauczyciele pełnią opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
pozaszkolnych oraz wycieczek i imprez zgodnie z regulaminem i ponoszą
odpowiedzialność za zdrowie i życie uczniów
b) nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu. W przypadku nieobecności
nauczyciela, dyżur pełni inny wyznaczony przez wicedyrektora szkoły nauczyciel
c) w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela uczniowie przebywają w miejscu
wyznaczonym przez osobę upoważnioną lub opuszczają budynek gimnazjum
wcześniej niż wynika to z planu nauczania
d) woźna kontroluje wejścia osób obcych na teren szkoły. Osoby obce wyjaśniają
cel wizyty. Mają obowiązek przebywania na parterze szkoły do czasu dzwonka
na przerwę. Na przerwie nauczyciel schodzi do rodzica.
e) za bezpieczeństwo ucznia, który opuszcza szkołę samowolnie podczas
planowanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, gimnazjum nie odpowiada
f) uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminów klasopracowni, które
są wywieszone w widocznym miejscu
g) uczniowie, rodzice, RP zostają zapoznani z procedurami postępowania
w sytuacjach kryzysowych, potwierdzają własnoręcznym podpisem
2. Gimnazjum zapewnia ochronę uczniów korzystających z Internetu przed treściami
stanowiącymi zagrożenie dla właściwego rozwoju uczniów.
3. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do momentu
jego wyjścia ze szkoły.
4. Uczniowie powinni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem.
5. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy
uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.
6. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.
7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe
pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym
czasie inny pracownik szkoły.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest
łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi
opieki nad taką grupą.
9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców.
10.W przypadkach losowych (np. choroba, wypadek) ucznia musi odebrać ze szkoły
rodzic lub opiekun prawny.
11. Każdy wypadek na terenie szkoły musi być zgłoszony przez ucznia lub jego rodzica/
prawnego opiekuna do dyrektora szkoły, pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy.
12. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza Inspektor BHP:
a) dla wypadków ciężkich i śmiertelnych,
b) na żądanie rodziców/prawnych opiekunów,
c) na polecenie szkoły.
13. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić
mu odpowiedniej opieki.
14. Nauczyciele pełnią dyżury w miejscach i czasie wyznaczonym przez dyrektora.
15. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyżur pełni wyznaczona osoba.
17. Szczegółowe zadania nauczycieli podczas dyżuru określa regulamin dyżurów.
§ 17
1. Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas
3 gimnazjum.
2. W klasie 3 gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
humanistycznych,
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych,
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego, którego
uczy się uczeń w szkole jako przedmiotu obowiązkowego ustalone
w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.
§ 18
1. Protokoły z Rady Pedagogicznej pisane są przez wskazaną przez Dyrektora jedną
osobę i drukowane komputerowo.

§ 19
1. Gimnazjum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli
na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
dyrektorem szkoły a szkołą wyższą, za zgodą poszczególnych nauczycieli.”

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§ 20
1. W Gimnazjum utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Kompetencje i obowiązki wicedyrektora:
1) Zadania:
a) Przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
• pełni funkcje zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,
• przygotowuje projekty określonych w przydziale czynności dokumentów
programowo – organizacyjnych szkoły,
• organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wyznaczonego
zakresu działalności szkoły,
• współpracuje ze szkolną służbą zdrowia,
b) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem
zawodowym przydzielonej grupy nauczycieli,
c) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego
harmonogramu.
2) Uprawnienia:
a) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły,
wyznaczonej grupy nauczycieli,
b) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia
swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy
dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
c) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego wyznaczonego
zakresu działalności,
d) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy
podległych bezpośrednio nauczycieli,
e) ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień
oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
f) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem:
wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem
jego zadań i kompetencji.
3) Odpowiada jak każdy nauczyciel służbowo przed dyrektorem i organem prowadzącym
szkołę za:
a) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych
wyznaczonego zakresu działalności szkoły,
b) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły w przydzielonym mu zakresie,
c) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
dla których jest bezpośrednim przełożonym,

d) bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia
przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru
nad szkołą.
§ 21
1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
2. W Gimnazjum zatrudnia się pracowników administracyjnych i pracowników obsługi
zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
3. Dla sprawnego zarządzania Gimnazjum tworzy się stanowisko sekretarza Gimnazjum.
4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 –3
określają odrębne przepisy.
5. Obsługę finansowo – księgową zapewnia organ prowadzący Gimnazjum.
§ 22
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników
dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe.
4. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez dyrektora.
4a. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1) wybór programów nauczania i podręczników, współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowywanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia.
4b. Do zadań zespołu wychowawczego należy przede wszystkim:
1) przygotowywanie projektów uchwał, ocen lub wniosków w sprawach
wychowawczych i opiekuńczych,
2) opracowywanie kryteriów oceniania zachowania uczniów,
3) opracowywanie zadań Programu Wychowawczego Szkoły,
4) dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczo – opiekuńczej szkoły.
5. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakłady
pracy,

3) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum,
4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym oświaty,
5) usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie ich dyrektorowi,
6) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym
ryzyku wypadkowości,
7) używanie tylko sprawnego sprzętu w salach gimnastycznych i na boiskach
sportowych,
8) kontrolowanie obecności uczniów,
9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i regulaminem
dyżurów,
10) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych
11) dbałość o poprawność językową uczniów,
12) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
13) podnoszenie i aktualizowanie własnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
15) wzbogacanie własnego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
16) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
17) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
18) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie
różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.
19) stosowanie się do wydanych wewnętrznych i zewnętrznych zarządzeń
(np.zakaz handlu podręcznikami na terenie szkoły)
20) wsparcie uczniów w realizacji projektów edukacyjnych.
§ 23
1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „ wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawcze j wskazane jest,
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Obowiązkiem wychowawcy jest poznanie środowiska domowego uczniów,
oraz dostosowanie form oddziaływania wychowawczego do wieku uczniów, ich potrzeb
oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Wychowawca współpracuje z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami
oraz dyrektorem Gimnazjum, kierując pracą wychowawczą w podległym mu oddziale.
5. Wychowawca odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno –
wychowawczej.
6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej i dydaktycznej nad
uczniami Gimnazjum, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka
7. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 winien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji oddziaływań wychowawczych,

3) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych,
4) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno –
pedagogiczną,
5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
6) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu, itp.,
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów
w naucei zachowania uczniów,
10) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym i rocznym stopniu
niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru – roku szkolnego,
11) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia
o przewidywanych dla niego stopniach okresowych,
12) organizować spotkania z rodzicami informujące o zachowaniu i postępach
dydaktycznych oraz wynikach klasyfikacji uczniów.
13) uzupełniać wszystkie oceny w arkuszach ucznia.
8. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum o zmianę
wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany
przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany
do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych
o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
§ 24
1. W Gimnazjum zatrudnia się pedagoga zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
2. Do zadań pedagoga należy:
1) Podejmuje działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze w stosunku do uczniów
z udziałem rodziców i nauczycieli a w szczególności:
a) koordynuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające ze Szkolnego
Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego
b) rozpoznaje i analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów
c) określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej
d) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców, nauczycieli
e) działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej
3. Realizując powyższe
zadania, pedagog szkolny współpracuje z instytucjami
świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie.
§ 25
1. W Gimnazjum zatrudnia się doradcę zawodowego zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) Zapoznanie Grona Pedagogicznego, uczniów wszystkich szczebli nauczania oraz
rodziców z rolą i funkcją doradcy zawodowego w gimnazjum.
a) Udzielanie pomocy w planowaniu kierunku dalszego kształcenia stosując
indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy
o świecie zawodów szczególnie klasom III.
b) Wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania diagnozy
umiejętności i możliwości zawodowych .
c) Prowadzenie z młodzieżą zajęć warsztatowych sprzyjających planowaniu kariery
zawodowej i aktywnemu poszukiwaniu kierunków dalszego kształcenia (dotyczy
klas III).
d) Udzielanie porad indywidualnych i grupowych ułatwiających wybór dalszego
kierunku kształcenia.
e) Udzielanie konsultacji rodzicom, których dzieci podejmują decyzje edukacyjne.
f) Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji uczniów zgłaszających się po poradę.
g) Udzielanie informacji o palcówkach kształcenia ponadgimnazjalnego na terenie
Jaworzna i ościennych miejscowości w zależności od zainteresowań uczniów.
h) Współpraca ze wszystkimi instytucjami oraz szkołami i placówkami kształcenia
i szkolenia zawodowego w celu doskonalenia własnego warsztatu doradczego.
i) Uczestnictwo w targach edukacji oraz „dniach otwartych” w różnych placówkach
edukacyjnych.
j) Tworzenie własnych baz danych dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
k) Sporządzanie opisów zawodów, którymi zainteresowani są uczniowie
na wszystkich szczeblach nauczania.
§ 26
1. W Gimnazjum nr 3 powołuje się Rzecznika Praw Ucznia.
2.Wybór Rzecznika Praw Ucznia odbywa się podczas głosowania wszystkich uczniów
szkoły.
3. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:
a) znajomość prawa na podstawie którego działa
b) przeciwdziałanie łamaniu prawa
c) popularyzowanie praw wśród społeczności szkolnej
d) współpraca z Samorządem Uczniowskim
e) działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych
f) współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem
oraz doradcą zawodowym
g) dokumentowanie swoich działań.
4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
§ 27
1.Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania
gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres
obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum.

VII. UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 28
1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat,
którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu.
1a. W przypadku, gdy uczeń ukończy 18 lat nie podlega obowiązkowi szkolnemu:
a) zgodnie z art.70 ust 1,2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może w dalszym ciągu
być uczniem Gimnazjum o ile w rażący sposób nie narusza Statutu Gimnazjum
b) jeżeli uczeń narusza zasady obowiązujące w gimnazjum podlega skreśleniu z listy
uczniów, na podstawie uchwały RP, opinii SU, w drodze decyzji Dyrektora szkoły.
2. Do klasy pierwszej Gimnazjum Dyrektor z urzędu przyjmuje wszystkich uczniów
zamieszkałych w obwodzie szkoły. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.
3. Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu jeżeli dysponuje wolnymi
miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę
przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez szkołę zawartych
w Regulaminie Rekrutacji.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.
5. W Gimnazjum nr 3 tworzy się w zależności od potrzeb i za zgodą organu prowadzącego
oddział klasy sportowej.
6. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
sportowej kandydaci przyjmowani
są na wniosek rodziców na określonych zasadach:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci
i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy
21 a 23 rokiem życia,
2) zaliczyli próby sprawności fizycznej prowadzone przez nauczycieli wychowania
fizycznego (po ustaleniu prób sprawności fizycznej zostaną one opublikowane
na stronie internetowej szkoły wraz z liczbą punktów do zdobycia),
3) przedstawili pisemną zgodę rodziców.
6. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją oraz termin próby
sprawności fizycznej ustala Śląski Kurator Oświaty.
7. Uczeń ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania,
2) pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,
3) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
4) poszanowania swej godności,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego
osób trzecich,
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –
wychowawczym,
8) nietykalności osobistej,
9) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą,
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie
z ich przeznaczeniem, w myśl obowiązujących regulaminów,
11) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie
stypendiów szkolnych,
12) reprezentowania Gimnazjum w konkursach, przeglądach i zawodach,
13) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
14) uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, zwrócenia się
z prośbą do nauczyciela o ponowne wyjaśnienie trudnych dla niego problemów
omawianych na lekcji lub występujących w zadaniu domowym,
16) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom
swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
17) ulg i przywilejów wynikających z WSO,
18) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, wystawionej zgodnie z WSO,
19) informacji o planowanej pracy klasowej lub sprawdzianie obejmującym większą
partię materiału niż 3 jednostki lekcyjne na tydzień przed terminem, przy czym
w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia trzy,
20) zwolnienia z pytania następnego dnia po zawodach, konkursach i występach
artystycznych,
21) odpoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych, w związku z czym nie zadaje
się na ten okres prac pisemnych i ustnych,
22) aktywnego udziału w comiesięcznej ocenie punktowej swojego zachowania,
23) reprezentowania szkoły na zewnątrz w czasie obchodów rocznic i świąt
państwowych oraz oświatowych,
24) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w wyniku inicjatyw
dyrektora, wychowawcy lub jego samego, po uprzednim uzgodnieniu problematyki
wystąpienia z wychowawcą lub opiekunem organizacji, którą ma reprezentować,
25) opracowywania i redagowania gazetki szkolnej.
7a. Prawa ucznia oparte są na Konwencji Praw Dziecka.
7b. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mają prawo do złożenia skargi do Dyrektora Szkoły według następującego trybu:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają skargę w formie pisemnej,
2) dla zbadania zasadności skargi Dyrektor powołuje Komisję w składzie:
a) dyrektor (wicedyrektor),
b) pedagog,
c) wychowawca lub inny nauczyciel wytypowany przez Dyrektora,
d) Rzecznik Praw Ucznia
3) Komisja rozpatruje zasadność skargi i o swojej decyzji powiadamia na piśmie
zainteresowane strony w terminie 7 dni,

4) decyzja Komisji jest ostateczna.
8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza
dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły:
a) uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
i nie opuszczać ich bez ważnej przyczyny,
b) uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z obowiązującym
w szkole trybem,
c) uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wiadomości oraz zapisów lekcji
spowodowanych nieobecnością,
d) uczeń ma obowiązek sumiennej pracy na lekcjach, przygotowywania się do lekcji,
odrabiania pracy domowej, przynoszenia materiałów potrzebnych do zajęć
e) uczeń ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z zadań i obowiązków
przydzielonych lub przyjętych przez siebie (dyżury, pomoc koleżeńska itp.),
f) uczeń ma obowiązek udziału w uroczystościach, imprezach i innego rodzaju
zajęciach wynikających z planu pracy szkoły,
g) uczeń ma obowiązek uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych w stroju
galowym,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły:
a) uczeń ma obowiązek okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły,
ludziom starszym oraz kolegom i koleżankom poprzez społecznie akceptowane formy,
b) uczeń ma obowiązek używania zwrotów grzecznościowych,
c) uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad tolerancji i szanowania poglądów innych
ludzi,
d) uczeń ma obowiązek okazywania pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym,
e) uczeń ma obowiązek zgłaszania nauczycielom lub innym pracownikom szkoły
zaobserwowanych sytuacji niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu (pobicia,
kradzieże, używki itp.),
f) obowiązuje zakaz używania wulgarnych słów i gestów w stosunku do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
g) obowiązuje zakaz używania przemocy fizycznej i psychicznej, manifestowania swej
siły,
h) obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć szkolnych,
3) estetyki codziennego wyglądu i ubioru:
a) w szkole obowiązuje zmienne obuwie sportowe,
b) codzienny strój ucznia to:
- dla dziewcząt: bluzki, sweterki w stonowanych kolorach zakrywające brzuch,
ramiona i dekolt, spódnice zakrywające uda lub spodnie, dopuszcza się
w okresie letnim spodnie do kolan,
- dla chłopców: koszulki, swetry, bluzy w stonowanych kolorach, długie spodnie,
dopuszcza się w okresie letnim spodnie poniżej kolan,
c) w doborze fryzury, makijażu i biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła
jest miejscem nauki,
d) obowiązuje zakaz propagowania swoim wyglądem treści wulgarnych, subkultur
młodzieżowych, szerzenia nietolerancji oraz prowokujących do agresywnych
zachowań,

4) obowiązywania stroju galowego:
a) rozumianego jako:
- dla dziewcząt – klasyczna, ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka zakrywająca
brzuch, ramiona i dekolt oraz odpowiednie obuwie,
- dla chłopców – klasyczne, ciemne spodnie, biała koszula oraz odpowiednie
obuwie,
b) noszonego przez uczniów w czasie:
- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
- grupowych lub indywidualnych wyjść poza szkołę w charakterze reprezentacji,
- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca lub Rada
Pedagogiczna,
- próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego,
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę:
a) uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły
i wokół szkoły oraz stosowania się do zaleceń nauczyciela i innych pracowników
szkoły,
b) uczeń ma obowiązek zgłaszania niezwłocznie nauczycielowi dyżurującemu
lub prowadzącemu zajęcia o zaistniałym wypadku, w którym był poszkodowany
lub był jego świadkiem,
c) uczeń ma obowiązek stosowania się do regulaminów korzystania z pomieszczeń
i obiektów szkolnych (pracowni, boisk itp.),
d) uczeń ma obowiązek przebywania podczas zajęć szkolnych na terenie szkoły –
zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw,
e) uczeń ma obowiązek dbania o higienę ciała i odzieży,
f) obowiązuje zakaz palenia papierosów i stosowania innych używek,
g) obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu
i życiu,
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole:
a) uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje Gimnazjum, jego wizerunek i o dobrą
atmosferę w szkole,
b) uczeń ma obowiązek szanować mienie własne, należące do innych i mienie szkolne,
c) obowiązuje zakaz niszczenia i demolowania,
d) obowiązuje zakaz zaśmiecania i plucia,
e) uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za przyniesione przez siebie przedmioty
wartościowe i pieniądze,
f) uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych zgodnie
z ich przeznaczeniem,
g) uczeń ma obowiązek szanować przyrodę (zieleń) w szkole i poza nią,
h) uczeń ma obowiązek sprzątania po sobie i wyrzucania odpadków do kosza
na śmieci,
i) rodzice (opiekunowie) ucznia mają obowiązek naprawienia lub ponoszenia kosztów
naprawy, uszkodzonego przez ucznia mienia szkolnego,
7) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
a) obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych – urządzenia
te muszą być wyłączone i schowane,
b) nieprzestrzeganie w/w zasady stanowi podstawę do przekazania sprzętu
do depozytu do dyrektora i zwrot wyłącznie rodzicowi (prawnemu opiekunowi)
po zakończeniu zajęć,

c) dopuszcza się korzystanie z w/w urządzeń w czasie przerw lekcyjnych,
8) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
a) nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych winni usprawiedliwiać rodzice
lub prawni opiekunowie,
b) uczeń może być usprawiedliwiony tylko i wyłącznie w przypadku choroby
lub szczególnie ważnego zdarzenia losowego,
c) dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności ucznia z innych, uzasadnionych
przyczyn po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
d) informacja o przyczynie nieobecności powinna być przekazana w formie pisemnej
lub ustnej w pierwszych dniach nieobecności,
e) usprawiedliwienia nieobecności należy przedłożyć w terminie nie przekraczającym
jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły,
f) usprawiedliwienia powinny być wpisane do zeszytu informacyjnego według
obowiązującego wzoru,
g) wszelkie wątpliwości związane z absencją ucznia wychowawcy konsultują
z pielęgniarką szkolną i pedagogiem,
h) wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania danej nieobecności jeżeli uzna jej
przyczynę za nieuzasadnioną lub usprawiedliwienie było niezgodne z obowiązującym
wzorem,
i) wszelkie zwolnienia z zajęć szkolnych mogą nastąpić wyłącznie na pisemną
lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – nie dopuszcza się zwolnienia
telefonicznego ucznia.
Uczeń ma obowiązek podporządkować się zaleceniom dyrektora Gimnazjum, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
9. Uczeń Gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę.
10. Nagrody przyznaje dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
11. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Gimnazjum:
1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe,
5) wpis do „Kroniki Gimnazjum” i do „Złotej Księgi Uczniów”,
6) umieszczenie nazwiska ucznia na tablicy SU „Nasi Najlepsi”,
7) dodatkowa wysoka ocena z przedmiotu,
8) tytuł „Najlepszego Ucznia ” dla ucznia klasy III, który:
a) otrzymał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oceny celujące
lub bardzo dobre,
b) wzorową ocenę zachowania,
c) opinię RP szczególnie godnie reprezentował szkołę, osiągając sukcesy
na konkursach, przeglądach, olimpiadach zawodach sportowych i innych,
d) Tytuł „ Najlepszego Ucznia kl. III” przyznaje się uczniom, którzy spełniają

wyżej wymienione kryteria.
9) tytuł „Najlepszego Ucznia klas I lub II” otrzymuje uczeń za:
a) średnią ocen 5,0 i wyższą
b) wzorowe zachowanie
c) udział w przynajmniej jednym konkursie międzyszkolnym i zajęcie w nim
czołowego miejsca
d) uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Przedmiotowym organizowanym
przez ŚKO
e) Tytuł „ Najlepszego Ucznia kl.I lub II” przyznaje się uczniom, którzy
spełniają wyżej wymienione kryteria.
10) tytuł „Najlepszego Sportowca” dla ucznia, który:
a) aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też
w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną,
b) zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich,
rejonowych, posiada klasę sportową,
c) jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania
fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, stosuje zasadę „fair play”,
d) otrzymał na świadectwie średnią ocen 4,5.
12. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły lub Rady Rodziców Gimnazjum nr 3.
13. Ustala się następujące rodzaje kar:
a) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
b) upomnienie dyrektora,
c) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
d) skierowanie ucznia na Komisję Wychowawczą,
e) zawieszenie w przywilejach ucznia,
f) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
g) karne przeniesienie ucznia do równoległej klasy tego Gimnazjum.
h) karne przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum.
14.Od każdej wymierzonej kary, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się
odwołać do Dyrektora Szkoły. Ustala się następujący tryb odwołania od wymierzonej kary:
a)uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają odwołanie do Dyrektora Szkoły
w formie pisemnej, w terminie 2 dni,
b)w imieniu ucznia z odwołaniem wystąpić może wychowawca, pedagog szkolny
lub przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
c)dla zbadania zasadności odwołania Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
dyrektor, pedagog, wychowawca lub inny nauczyciel uczący w klasie, przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego,
d)komisja rozpatruje zasadność odwołania i o swojej decyzji powiadamia pisemnie
zainteresowane strony w terminie 7 dni,
e)decyzja komisji jest ostateczna
15. Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Ustala się następujące przypadki,
w których dyrektor Gimnazjum może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły:

1) udowodnione rozprowadzanie narkotyków,
2) nagminna demoralizacja uczniów,
3) szczególnie brutalne akty agresji.
16. Uczniowie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
1) Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
podstawę.
3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
4) Ocenianie wenątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post
ępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dyda
ktyczo –wychowawczej.
4) Ocenianie wenątrzszkole obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowią
zkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania zgodnie ze skalą zawartą w rozporządzeniu MENiS,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
5) Szczegółowe zasady oceniania znajdują się w WSO, który stanowi integralną część
niniejszego Statutu.

17. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe
warunki realizacji zawarte są w „Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum
nr 3 w Jaworznie”.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowych:

2. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum, jak też wynikające z celów
i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z
przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
§ 30
1.Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny zawarty
w Programie Wychowawczym szkoły.
§ 31
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
§ 32
1. Zmiany w niniejszym Statucie są dokonywane przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum.
2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
3. Ujednolicony tekst Statutu obowiązuje od dnia 16 września 2014r.

