
STATUT

Gimnazjum nr 3

im. Józefa Pukowca

w Rybniku



PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Art.58 ust.6 oraz art.60 ust.1 – Dz.U.

Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  21  maja  2001r.  w  sprawie  ramowego  statutu  publicznej

szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków  i sposobu oceniania,

klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzanie  egzaminów

i sprawdzianów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowani   i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzanie egzaminów  i sprawdzianów w szkołach publicznych.

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

7. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. Nr 120, poz. 526 z 1991r.).

8. Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  8  września  2004r.  w  sprawie  warunków   i  sposobu

oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

9.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  lutego  2007  r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego  przedszkola  oraz  publicznych

szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 222 ).

10. Rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy



oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów w szkołach  publicznych  i  placówkach

artystycznych.

11. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  156

z 2010r., poz 1046).

12. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicz-

nych) Dz. U. z 18 czerwca 2015r., poz. 843)



STATUT SZKOŁY

§ 1

1. Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku.

2. Siedziba Gimnazjum: 44 – 206 Rybnik, ul. Śląska 18a.

3. Adres e – mail: gimn3@poczta.onet.pl.

4. Adres strony internetowej www.rybnik.pl/gimnazjum3.

5. Szkoła posiada własny sztandar.

6. Szkoła posiada własne logo – załącznik nr 1.

§ 2

1. Uchwałą  Rady Miasta  z  dnia  28  marca  2001r.  Nr  592/XXV/2001  nadano  szkole  imię

Józefa Pukowca.

2. Na stemplach szkoły widnieje czytelna nazwa szkoły.

§ 3

Ustalona  nazwa szkoły:  Gimnazjum nr  3 im.  Józefa  Pukowca jest  używana przez  szkołę

w pełnym brzmieniu.

§ 4

Na pieczęciach i stemplach używany jest także czytelny skrót nazwy.
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§ 5

1. Gimnazjum  jest  placówką  oświatowo  –  wychowawczą  o  charakterze  publicznym,

kształcącym w cyklu trzyletnim.

2. Organem  prowadzącym   Gimnazjum  nr  3  w  Rybniku  jest  Miasto  Rybnik,  nadzór

pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

3. Gimnazjum  może  prowadzić  klasy  autorskie  według  programów  opracowanych  przez

nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.

4. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

5. Świadectwo  ukończenia  Gimnazjum  upoważnia  absolwentów  do  kontynuowania  nauki

w szkołach ponadgimnazjalnych.

6. Za  zgodą  organu  nadzorującego,  Dyrektor  Gimnazjum  może  przydzielić  dodatkowe

godziny  na  prowadzenie  indywidualnych  zajęć  rewalidacyjnych  lub  korekcyjno

kompensacyjnych z uczniami.

7. Gimnazjum może prowadzić w czasie wolnym od nauki, placówkę wypoczynku dla dzieci

i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

SZTANDAR SZKOŁY

1. Gimnazjum posiada własny sztandar. Na granatowym tle awersu, centralnie znajduje się

logo szkoły w kształcie tarczy a wokół niego napis Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca

w Rybniku. Rewers posiada czerwone tło, centralnie znajduje się godło Polski a wokół napis

Rzeczypospolita Polska. Z trzech stron sztandar jest obszyty frędzlami.
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2. Sztandar, drzewce i insygnia Pocztu Sztandarowego przechowywane są na terenie szkoły

w zaszklonej gablocie, w holu szkoły, na I piętrze.

3. Uczestnictwo  w  Poczcie  Sztandarowym  to  najbardziej  honorowa  funkcja  uczniowska

w szkole.

4. Poczet Sztandarowy składa się z chorążego oraz asysty.

5. Kadencja pocztu trwa 1 rok.

6. Chorąży oraz asysta winni być ubrani:

a) chorąży – ciemny (czarny lub granatowy) garnitur, biała koszula, krawat,

b) asysta – ciemna (czarna lub granatowa) spódnica, biała bluzka, ewentualnie ciemny żakiet.

7. Sztandar bierze udział we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły, a głównie:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b) uroczystości rocznicowe.

8. Sztandar  bierze  udział  w  uroczystościach  organizowanych  przez  władze  państwowe,

miejskie i dzielnicowe, uroczystościach religijnych.

9. Podczas uroczystości, sztandarowi zawsze towarzyszy Poczet Sztandarowy.

10. Ceremoniał Pocztu Sztandarowego jest załącznikiem nr 2 do Statutu  Gimnazjum nr 3

w Rybniku i stanowi jego integralną część.

§ 7

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

„Szkoła realizuje  cele  i  zadania  określone  w ustawie o systemie  oświaty oraz  przepisach

wydanych  na  jej  podstawie  wynikające  z  przepisów prawa  oraz  uwzględniające  program
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wychowawczy szkół i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów

oraz  potrzeb  danego  środowiska,  o  których  mowa  w  odrębnych  przepisach,

a w szczególności:”

1. Umożliwia  wszechstronny  rozwój  intelektualny,  dostosowując  treść  kształcenia  do

indywidualnych, aktualnych możliwości uczniów, ich wieku, zainteresowań i aspiracji.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3. Wspomaga  rodziców  w  wychowaniu,  realizując  opracowany  przy  ich  współudziale

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

4. Organizuje  proces  nauczania,  uwzględniając  możliwości  psychofizyczne  uczniów,

zapewnia  pomoc  psychologiczną  przez  zatrudnienie  pedagoga  i  współpracę  z  Poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi placówkami.

5. Zapewnia  możliwość  pobierania  nauki  dzieciom  niepełnosprawnym,  niedostosowanym

społecznie  i  zagrożonym  niedostosowaniem  społecznym,  zgodnie  z  indywidualnymi

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

6. Stwarza  optymalne  warunki  dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych,  którzy  mogą

realizować indywidualny program lub tok nauczani i ukończyć szkołę w skróconym czasie.

7. Dba o bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie pobytu uczniów w szkole oraz

w trakcie zajęć realizowanych przez placówkę.

8. Wspiera  uczniów w trudnych  sytuacjach  rodzinnych  i  losowych,  współpracując  m.  in.

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Ośrodkiem do Spraw Uzależnień  i  innymi instytucjami

udzielającymi wsparcia finansowego oraz pomocy specjalistycznej.

9. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci,  organizuje na ich życzenie

naukę religii.
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10. Kształtuje  wewnątrzszkolne  stosunki  społeczne  z  uwzględnieniem  zasad  solidarności,

demokracji,  tolerancji,  sprawiedliwości  i  wolności:  umożliwia  podmiotom  szkoły

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.

11. Prowadzi działania pro – zdrowotne, uczy dbałości o własne zdrowie i kondycję fizyczną,

umożliwia poznanie zagrożeń środowiska przyrodniczego.

12. Szkoła  zapewnia  uczniom  pełen  rozwój  umysłowy,  moralny,  emocjonalny  i  fizyczny

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania

ich  godności  osobistej  oraz  wolności  światopoglądowej  i  wyznaniowej.  W realizacji  tego

zadania  szkoła  respektuje  zasady  nauk  pedagogicznych,  przepisy  prawa,  a  także

zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw

Dziecka  ONZ oraz  Konwencji  o  Prawach  Dziecka  przyjętej  przez  Zgromadzenie  Ogólne

ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

§ 8

1. Szkoła  realizuje  zadania  uwzględniając  optymalne  warunki  rozwoju  ucznia,  zasady

bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia przez wprowadzenie:

a) podstawy  programowej  przedmiotów  obowiązkowych  zatwierdzonej  przez  Ministra

Edukacji Narodowej,

b) szkolnego planu nauczania ustalonego przez Dyrektora Gimnazjum,

c) Wewnątrzszkolnego Oceniania – uchwalonego przez Radę Pedagogiczną,

d) Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, obejmującego w sposób

całościowy wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  wychowawczym.  Projekt  Programu

Wychowawczego Szkoły przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Szkoła realizuje zadania za pomocą:

a) ścieżek edukacyjnych,

b) nauczania indywidualnego,

c) podziału oddziałów na grupy podczas zajęć,
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d) działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,

e) zajęć  dodatkowych  dla  uczniów:  zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze,  kółka

przedmiotowe, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe,

f) form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych

jest potrzebna taka pomoc i wsparcie,

g) współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami,

h) współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),

i) tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów z uwzględnieniem:

– równomiernego rozstawienia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

– różnorodności zajęć w każdym dniu,

– niełączenia  w  kilkugodzinne  jednostki  lekcyjne  zajęć  z  tego  samego  przedmiotu,

z wyjątkiem  dwugodzinnych  jednostek  lekcyjnych  z  j.  polskiego,  języków  obcych,

wychowania fizycznego.

3. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem

kierunku kształcenia.

Corocznie pedagog szkolny i wychowawcy klas III dysponują aktualną informacją o szkołach

ponadgimnazjalnych,  kierunkach  kształcenia  i  zasadach  naboru  do  szkół

ponadgimnazjalnych. Tematyka zebrań z rodzicami uczniów klas III uwzględnia doradztwo

związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia.  Na  lekcjach  wychowawczych  w  klasach  III

prowadzone są zajęcia związane z wyborem szkoły. Corocznie w kwietniu szkoła organizuje

spotkanie  z  rodzicami  uczniów klas  III  celem udzielenia  informacji  w sprawie  egzaminu

gimnazjalnego i zasad naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

4.  Szczegółowy sposób wykonywania zadań szkoły ustalany jest  w rocznym planie pracy

szkoły.

§ 9

1. W  celu  kształtowania  i  rozwoju  zainteresowań  uczniów,  szkoła  prowadzi  zajęcia

dodatkowe poprzez powołanie kół przedmiotowych i zainteresowań (w zależności od potrzeb

i możliwości placówki):
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a) geograficzne,

b) chemiczne,

c) biologiczne,

d) historyczne,

e) teatralne,

f) zespół muzyczny,

g) kółko języka angielskiego,

h) kółka zainteresowań oraz zajęcia sportowe,

i) koło dziennikarskie (radiowęzeł).

2. Koła są powołane z godzin do dyspozycji dyrektora oraz za zgodą organu prowadzącego.

3. Organizację kół opiniuje Rada Pedagogiczna.

4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów

oraz ich zainteresowania.

5. Zajęcia  sportowe  rozszerzają  i  uzupełniają  treści  programowe  obowiązkowych  zajęć

z wychowania fizycznego i pomagają w rozwijaniu uzdolnień sportowych.

6. Zajęcia dostosowane są do wieku rozwojowego ucznia.

7. Zajęcia wymienione w pkt 1 są dostępne dla każdego ucznia.

8.  Formy pracy pozalekcyjnej  wymienione w pkt 1 są dokumentowane pod kątem treści

programu i stopnia realizacji.

§ 10

FORMY POMOCY DZIECKU

1. Dla  uczniów,  którzy  z  przyczyn  rozwojowych,  rodzinnych  lub  losowych  wymagają

pomocy i wsparcia, szkoła stosuje następujące formy opieki i pomocy:
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a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

b) pomoc materialna,

c) nauczanie indywidualne,

d) nauczanie systemem szkoły specjalnej, 

e) współdziałanie z publicznymi  placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

f) stołówka szkolna.

2. Zajęcia  wyrównawcze  są  organizowane  dla  uczniów  ze  środowisk  niewydolnych

wychowawczo  lub  dla  uczniów,  którzy  mają  znaczne  opóźnienia  w  opanowaniu

obowiązkowych  programów  nauczania.  Ilość  godzin  tych  zajęć  ustala  Dyrektor  Szkoły

kierując  się  potrzebami  i  opinią  Rady  Pedagogicznej.  Liczba  uczestników  zajęć

wyrównawczych wynosi od 2 do 20 uczniów.

3. W szczególnych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których mowa w pkt 2 może być

większa.

4. Szkoła stosuje następujące środki pomocy materialnej:

a) stypendia socjalne przyznawane raz w roku,

b) bezpłatne podręczniki (komplet podręczników uczniowie wypożyczają na 1 rok szkolny

z biblioteki),

c) dofinansowanie ubezpieczenia (z prowizji),

d) dofinansowanie do wycieczki z pieniędzy Rady Rodziców lub sponsorów.

5. Na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, szkoła

prowadzi nauczanie indywidualne lub specjalne.

6. W ramach działań  opiekuńczych  i  resocjalizacyjnych szkoła  współpracuje  z Ośrodkiem

Interwencji Kryzysowej. 

7. W zakresie  opieki  i  pomocy uczniom,  którym z przyczyn  rozwojowych,  losowych lub

rodzinnych, potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła zapewnia:

a) możliwość ubiegania się o zapomogę socjalną lub stypendium,
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b) kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu uzyskania pomocy materialnej,

c) bieżący kontakt z pedagogiem szkolnym,

d) kontakt  ze  specjalistami  z  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  (w  zależności  od

potrzeb ucznia),

e) współpracę z Policją oraz kuratorem zawodowym  i społecznym,

f) opiekę medyczną (higienistka szkolna).

8. Pedagog współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, doradcą zawodowym

oraz  innymi  instytucjami  świadczącymi  poradnictwo  zawodowe  i specjalistyczną  pomoc

młodzieży przy współudziale Zespołu Wychowawczego.

9. Pedagog  pomaga  w  formułowaniu  opinii  o  uczniach  kierowanych  do  Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, Sądu czy Ośrodków Wychowawczych.

10. Pedagog udziela uczniom pomocy psychopedagogicznej, mającej na celu wspomaganie

rozwoju  psychicznego  dziecka  oraz  efektywności  uczenia  się,  stara  się  eliminować  przy

współudziale grona pedagogicznego przyczyny i przejawy wszelkich zaburzeń.

§ 11

1. Reprezentację rodziców w szkole tworzą:

a) Rada Rodziców,

b) Klasowe Rady Rodziców tzw. „trójki klasowe”.

2. Regulamin Rady Rodziców jest załącznikiem nr 3.

3. Rodzice  i  nauczyciele  ściśle  ze  sobą  współpracują  w  zakresie  nauczania,  wychowania

i profilaktyki. 

4. Podstawową formą współpracy są:

a) zebrania rodziców (początek września),

b) wywiadówki, konsultacje,
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c) wizyty  domowe  z  udziałem  wychowawców  i  pedagoga  szkolnego,  w  zależności  od

potrzeb.

5. Terminy wywiadówek ustalane są w planie pracy szkoły.

6. Rodzic ma prawo do:

a) znajomości zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  danej  klasie i szkole

(wychowawcy  opracowują  w  oparciu  o  Szkolny  Program  Wychowawczy  i Program

Profilaktyki klasowy plan w porozumieniu z rodzicami),

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

przeprowadzania egzaminów,

c) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat

pracy szkoły.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację:

a) na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania,  postępów  w  nauce  i  przyczyn  trudności

w nauce,

b) i poradę w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

c) o wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych.

§ 12

Oceny bieżące  i  śródroczne oceny klasyfikacyjne  z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć

edukacyjnych  a  także  śródroczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  są  ustalane  w sposób

określony w statucie  szkoły.  Szczegółowe warunki i  sposób oceniania wewnątrzszkolnego

określa  załącznik  Wewnątrzszkolne  Ocenianie,  który  jest  załącznikiem  nr  4  do  Statutu

Gimnazjum nr 3 w Rybniku i stanowi jego integralną część.

§ 13

Kodeks praw, obowiązków i zachowań ucznia jest załącznikiem nr 5 do Statutu Gimnazjum

nr 3 w Rybniku i stanowi jego integralną część.
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§ 14

1. Program  Wychowawczy  szkoły  został  uchwalony  przez  Radę  Pedagogiczną  po

zasięgnięciu opinii  Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego.  Program Wychowawczy

szkoły jest załącznikiem nr 6 do Statutu Gimnazjum nr 3 w Rybniku i stanowi jego integralną

część. 

2. Program  Profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb

środowiska  uczniów  Gimnazjum  nr  3,  został  uchwalony  przez  Radę  Pedagogiczną,  po

zasięgnięciu  opinii  Rady  Rodziców  i  Samorządu  Uczniowskiego.  Program  Profilaktyki

Gimnazjum nr 3 jest załącznikiem nr 7 do Statutu Gimnazjum nr 3 w Rybniku i stanowi jego

integralną część.

 

3. Procedury  postępowania  nauczycieli  w  sytuacjach  zagrożenia  uczniów  demoralizacją

i przestępstwem  zawarte  są  w  załączniku  nr  8.  Każdy  nauczyciel  podpisem  potwierdza

przyjęcie do wiadomości procedur postępowania.

§ 15

ORGANY SZKOŁY

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Gimnazjum,

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców,

d) Samorząd Uczniowski.

2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) sprawowanie opieki nad uczniami,

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
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d) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania

pro – zdrowotne,

e) realizowanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej,  podjętych  w  ramach  ich  kompetencji

stanowiących,

f) dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponoszenie

odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

g) zatwierdzenie planu finansowego środków specjalnych na wniosek Rady Pedagogicznej,

h) możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

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

praktyk pedagogicznych,

j) wnioskowanie do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

k) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

l) przyznawanie  nagród  oraz  wymierzanie  kar  porządkowych  nauczycielom  i  innym

pracownikom szkoły,

m) występowanie z wnioskami,  po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej i  Rady Szkoły

w sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz  pozostałych

pracowników szkoły,

n) kontrolowanie spełniania  obowiązku szkolnego przez  dzieci  zamieszkujące w obwodzie

szkoły,

o) powierzenie  stanowiska  wicedyrektora  szkoły  oraz  innych  stanowisk  kierowniczych

w szkole, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

p) wstrzymywanie  wykonywania  uchwał  stanowiących  Rady  Pedagogicznej  niezgodnych

z przepisami prawa,

r) zawiadomienie  organu  prowadzącego  szkołę  oraz  sprawującego  nadzór  pedagogiczny

o wstrzymywaniu uchwał, o których mowa w podp. p,

s) przedstawienie  Radzie  Pedagogicznej,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku  szkolnym,

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji

o działalności szkoły,

t) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów.

u)  odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego ucznia.

3. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców – załącznik nr 9.
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4. Samorząd Uczniowski:

a) w szkole działa Samorząd Uczniowski, który wybierają uczniowie gimnazjum,

b) Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, działa w oparciu o własny regulamin –

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego”,

c) uprawnienia Samorządu określa ustawa o systemie oświaty oraz niniejszy statut,

d) projekt  regulaminu  opracowuje  zespół  powołany  przez  ogólne  zebranie  uczniów

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

e) regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu

równym, tajnym i powszechnym,

f) regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu, cele i zadania oraz

formy działalności,

g) Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie

we wszystkich podstawowych sprawach dotyczących uczniów, w szczególności dotyczących

realizacji podstawowych praw uczniów, Programu Wychowawczego i Program Profilaktyki,

h) organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

i) Samorząd w szczególności reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

– oceniania, klasyfikowania i promowania,

– form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.

j) przedstawia Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich

podstawowych  sprawach  dotyczących  uczniów,  w  szczególności  dotyczących  realizacji

podstawowych praw i obowiązków uczniów, takich jak:

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

wymaganiami,

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

– prawo  do  organizacji  życia  szkolnego  umożliwiające  zachowanie  własnych  proporcji

miedzy  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspakajania  własnych

zainteresowań,

– prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

– prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi,
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– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

– prawo do występowania we wszystkich sprawach dotyczących uczniów,

– prawo do wnioskowania o utworzenie Rady Szkoły.

§ 16

ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZKOLE

Wszystkie  sytuacje  konfliktowe  zachodzące  pomiędzy  organami  szkoły,  dotyczące

działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, rozwiązywane są wewnątrz szkoły

przez Dyrektora, po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu stronom wymiany

opinii i złożeniu wniosków. Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania

kwestii  spornych.  W  przypadku  braku  porozumienia  stron,  po  wyczerpaniu  wszystkich

sposobów  złagodzenia  konfliktu,  każdy  z  organów  może  zwrócić  się  do  organu

prowadzącego.

 

W  szkole  jest  opracowana  procedura  przyjmowania  skarg  i  wniosków,  a  informacje

o terminach przyjmowania skarg znajduje się w widocznym miejscu na parterze szkoły.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

a) konflikt rozwiązują:

– wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej

klasie a uczniami tej klasy,

– Dyrektor Gimnazjum – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

b) od  orzeczenia  Dyrektora  Gimnazjum  może  być  wniesione  odwołanie  do  organu

prowadzącego szkołę,

c) odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 14 dni od

daty wydania orzeczenia.
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2. Konflikt pomiędzy nauczycielami:

a) postępowanie prowadzi Dyrektor Gimnazjum,

b) w  przypadkach  nierozstrzygnięcia  sporu  przez  Dyrektora  strony mogą  odwołać  się  do

organu prowadzącego szkołę.

3. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami:

a) rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący gimnazjum.

4. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami gimnazjum:

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Gimnazjum,

b) w  przypadkach  spornych  przysługuje  prawo wniesienia  w  ciągu  14  dni  odwołania  do

organu prowadzącego gimnazjum.

5. Przy  określeniu  sposobów  rozwiązywania  sporów  –  należy  przestrzegać  właściwości

organów co szczegółowo wyjaśnia Kodeks Postępowania Administracyjnego.

§ 17

ORGANIZACJA SZKOŁY – REKRUTACJA

1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum decyduje Dyrektor Szkoły.

2. Do gimnazjum przyjmuje  się  z  urzędu absolwentów sześcioletniej  szkoły podstawowej

zamieszkałych w jego obwodzie.  Kandydaci  do gimnazjum, mają obowiązek dostarczenia

świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  wraz  z zaświadczeniem  Okręgowej  Komisji

Egzaminacyjnej w terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum.

3. Fakt zamieszkania w obwodzie gimnazjum stwierdza Dyrektor Gimnazjum na podstawie

dowodu osobistego rodziców ucznia (prawnych opiekunów).
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4. Na  pisemny  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  w  przypadku,  gdy  gimnazjum

dysponuje  wolnymi  miejscami,  Dyrektor  Gimnazjum  przyjmuje  do  szkoły  ucznia

zamieszkałego poza obwodem szkoły.

5. Do powyższego wniosku rodzice dołączają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

wraz z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

6. Liczbę  wolnych  miejsc  ustala  Dyrektor  Gimnazjum na  podstawie  zatwierdzonej  przez

organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.

6a. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do

klas pierwszych na kolejny rok szkolny. Sposób i tryb działania komisji reguluje Zarządzenie

Dyrektora Szkoły

7. Kryteria przyjęć: 

a) w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotami punktowanymi są: język polski, język

obcy, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda,

b) maksymalna  liczba  punktów  rekrutacyjnych  wynosi  80,  przy  czym  podział  jest

następujący:

− Przedmioty punktowane (ze świadectwa) max 30 punktów (5 przedmiotów x 6

pkt). Celujący – 6 pkt, bardzo dobry – 5 pkt, dobry – 4 pkt, dostateczny – 3

pkt, dopuszczający – 2 pkt. 

− Sprawdzian na koniec SP max 40 punktów (1 pkt ze sprawdzianu = 1 pkt

rekrutacyjny)

− Finalista  konkursów  interdyscyplinarnych  (humanistyczny,  matematyczno-

przyrodniczy) 8 punktów

− Osiągnięcie dodatkowe – świadectwo z wyróżnieniem 2 punkty

c) laureaci  konkursów  interdyscyplinarnych  (humanistyczny,  matematyczno-

przyrodniczy) są przyjmowani niezależnie od punktacji,

d) Jeżeli próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba

miejsc (wyniki ex aequo) to o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw.

kryteria ustawowe:

− miejsce  zamieszkania  kandydata  Rybnik  -  potwierdzone  oświadczeniem

rodzica,
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− wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica,

− niepełnosprawność  kandydata  –  potwierdzona  orzeczeniem

o niepełnosprawności,

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – potwierdzona orzeczeniem

o niepełnosprawności,

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – potwierdzona orzeczeniem

o niepełnosprawności,

− niepełnosprawność  rodzeństwa  kandydata  –  potwierdzona  orzeczeniem

o niepełnosprawności,

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu

oraz  oświadczeniem  o  samotnym  wychowywaniu  dziecka  oraz  nie

wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

− objęcie  kandydata  pieczą  zastępczą  –  potwierdzone  dokumentem

poświadczającym objęcie dziecka pieczą.

Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

8. (uchylony)

8a. W postępowaniu rekrutacyjnym od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

a) deklaracja woli uczęszczania do gimnazjum,

b) kopie  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  i  zaświadczenia  o  wynikach

sprawdzianu potwierdzone przez rodzica/ prawnego opiekuna, 

c) oryginał  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  i  zaświadczenia  o  wynikach

sprawdzianu,

d) w  przypadku  uzyskania  przez  ucznia  tytułu  laureata  lub  finalisty  konkursów

interdyscyplinarnych zaświadczenia potwierdzające tytuły.

9. Kandydaci  spoza  obwodu  zwolnieni  z  obowiązku  przystąpienia  do  zewnętrznego

sprawdzianu  porównywani  są  z  innymi  kandydatami,  bez  uwzględniania  liczby  punktów

uzyskanych  przez nich podczas sprawdzianu.

10. Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor Gimnazjum, biorąc pod uwagę:
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a) prośbę rodziców oraz absolwentów,

b) szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów,

c) równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,

d) równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale, ze względu na stosowanie

podziałów na grupy, podczas niektórych zajęć.

11. Ze względu na warunki lokalowe gimnazjum dopuszcza się możliwość – po uzyskaniu

zgody organu  prowadzącego  gimnazjum podziału  istniejących  już  oddziałów na  oddziały

mniej  liczne  oraz  łączenia  tych  oddziałów,  w  przypadku  zaistnienia  znaczącej  zmiany

warunków nauki.

12. Tryb postępowania podczas tworzenia nowych oddziałów spośród już istniejących:

a) dokonywane  zmiany  należy  konsultować  z  zainteresowanymi  uczniami  i  ich

rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian,

b) do nowych oddziałów zostaną przeniesieni w pierwszej kolejności uczniowie, którzy

wyrażą chęć przeniesienia się,

c) w przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy

w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum – informując zainteresowanych rodziców

(prawnych opiekunów) o przeniesieniu.

13. Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz

łączenia grup z klas równoległych należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt i chłopców

w nowych oraz istniejących już oddziałach. Dyrektor Gimnazjum ustala liczbę przenoszonych

dziewcząt i chłopców dla każdego oddziału.

14. W tworzeniu nowych oddziałów powinni uczestniczyć wychowawcy zarówno oddziałów

dzielonych jak i powstających.

15. Tryb postępowania podczas likwidacji oddziału ze względów organizacyjnych:

a) likwiduje  się  oddział  wskazany  przez  komisję  złożoną  z  Dyrektora  Szkoły

(wicedyrektora), wychowawców i nauczycieli zainteresowanych klas oraz pedagoga

szkolnego,
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b) pozostałe zasady stosuje się zgodnie z pkt 12.

16. Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dziecka  mają  prawo  wnioskowania  do  Dyrektora

Gimnazjum o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego. Dyrektor Gimnazjum przenosi

ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione są kryteria wymienione w pkt 12.

17. O  wyborze  języka  obcego  dla  wszystkich  oddziałów  decyduje  Dyrektor  Gimnazjum

biorąc pod uwagę:

a) możliwości kadrowe szkoły,

b) możliwości organizacyjne nauki w szkole.

§18

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku

następnego.  Terminy  ferii  i  przerw  świątecznych  oraz  dni  dodatkowo  wolnych  od  zajęć

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Podstawowymi  formami  działalności  dydaktyczno  –  wychowawczej  szkoły,  których

wymiar określają ramowe plany nauczania, są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, - za zgodą organu

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

b)  zajęcia,  dla  których  nie  została  ustalona  podstawa  programowa,  lecz  program

nauczania  tych  zajęć  został  włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;   -  za

zgodą  organu  prowadzącego  szkołę  i  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i  rady

rodziców (NOWE)

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

6) zajęcia z religii – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)

7) zajęcia z wychowania do życia w rodzinie – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
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3. Cykl kształcenia trwa 3 lata, jest zgodny z ramowym planem nauczania.

4. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny obejmujący wymagania

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego

w poszczególnych  typach  szkół.  Warunki  i  tryb  przeprowadzenia  egzaminu  określa

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

klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a)  w  części  pierwszej  –  humanistycznej  –  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  języka

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

b) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego.

d) egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego będzie zdawany na dwóch poziomach:

podstawowym i rozszerzonym,

e) do  egzaminu  na  poziomie  podstawowym  będzie  miał  obowiązek  przystąpić  każdy

gimnazjalista,

f) egzamin  na  poziomie  rozszerzonym  będzie  obowiązkowy  dla  uczniów,  którzy

w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej,

g) uczniom, którzy nie uczyli się wybranego języka obcego w szkole podstawowej ale będą

chcieli przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym zapewni się taką

możliwość,

h) rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia  składają  Dyrektorowi  Szkoły  pisemną  deklarację

wskazującą język obcy nowożytny,  z którego uczeń będzie zdawał egzamin,  podają także

informację o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu na poziomie rozszerzonym,
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i) egzamin na poziomie podstawowym i  rozszerzonym uczeń zdaje  z  tego samego języka

obcego,

j) uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim,  którzy  posiadają  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, zwalnia się z obowiązku zdawania egzaminu z języka

obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, przy czym na wniosek rodziców (prawnych

opiekunów)  będą  oni  mieli  możliwość  przystąpienia  do  egzaminu  z  języka  obcego

nowożytnego na tym poziomie,

k) czas trwania egzaminu wynosi:

część humanistyczna z zakresu:

– przedmiotów humanistycznych: 60 minut

– języka polskiego: 90 minut

część matematyczno – przyrodnicza z zakresu:

– przedmiotów przyrodniczych: 60 minut

– matematyki: 90 minut

egzamin z języka obcego nowożytnego w części podstawowej i rozszerzonej – po 60 minut.

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności stosuje się zasadę, by

jeden wychowawca prowadził swój zespół klasowy przez cały cykl nauczania tj. w klasach

I – III.

4. W  szczególnych  okolicznościach  Dyrektor  Gimnazjum  może  powierzyć  jednemu

nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem, że nauczyciel  wyrazi  na to zgodę oraz daje

gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.

5. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 32 uczniów. Nie

tworzy się nowego oddziału, gdy liczba uczniów byłaby niższa niż 16.

§ 20
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1. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach,

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym

laboratoryjnych z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  z  języków  obcych  i  informatyki

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w

oddziałach liczących 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30

uczniów podziału na grupy na zajęciach,  o których mowa w pkt 2, można dokonywać za

zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia  z  wychowania  fizycznego  prowadzone  są  w  grupach  liczących  od  12  do  26

uczniów.

§ 21

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§22

Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie

rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, mogą  na wniosek rodziców kontynuować

naukę w oddziale przysposabiającym do pracy.

§23

1. W szkole działa biblioteka i czytelnia.

2. Biblioteka i czytelnia (sala multimedialna) są pracowniami służącymi do realizacji:

a) potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) zadań dydaktyczno – wychowawczych,

c) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
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d) tworzenia  warunków  do  poszukiwania,  porządkowania  wykorzystywania  informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

e) rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  oraz  wybierania  i pogłębiania

przez uczniów nawyku czytania i uczenia się,

f) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

g) popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a) gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,

b) korzystanie ze zbiorów czytelni,

c) wypożyczanie pozycji książkowych do domu,

d) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,

e) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

5. Godziny pracy bibliotekarzy umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

i po ich zakończeniu.

6. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć

uczniów. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku, o ile zajdzie taka potrzeba.

7. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a) prowadzenie katalogów i kart czytelniczych,

b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

c) dbanie o stan techniczny księgozbioru,

d) dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,

e) propagowanie czytelnictwa,

f) prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych,

g) przeprowadzenie konkursów czytelniczych,

h) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
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8. Bibliotekarz  może  prowadzić  kiermasze  książek  i  podręczników  szkolnych.  Dochód

osiągnięty z tego tytułu przeznaczony jest na uzupełnienie zbiorów.

§ 24

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do

dnia  30  kwietnia  każdego  roku  szkolnego.  Arkusz  organizacji  szkoły  zatwierdza  organ

prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

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

w  tym  pracowników  zajmujących  stanowisko  kierownicze,  ogólną  liczbę  godzin  zajęć

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 25

1. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  Dyrektor  Szkoły,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Opracowano  załącznik  nr  11  zawierający  przepisy  BHP  w  sprawie  bezpieczeństwa

młodzieży w czasie lekcji, przerw oraz  innych zajęć. Każdy nauczyciel podpisem potwierdza

przyjęcie do wiadomości przepisów BHP.

§ 26

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W szkole  zatrudnia  się  nauczycieli,  pracowników administracyjnych oraz  pracowników

obsługi.

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

odrębne przepisy.
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3. Pracownicy administracji  i  obsługi  wykonują  swoje  zadania  w  oparciu  o  szczegółowy

zakres obowiązków ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

4. Wicedyrektor zostaje powołany, gdy gimnazjum liczy co najmniej  12 oddziałów. Okres

powołania  wicedyrektora  określony  jest  w  akcie  powołania.  Wicedyrektora  powołuje

Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

§ 27

1. W szkole  powołano  lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. Zadania lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:

a) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

b) rozpoznawanie potrzeb i podnoszenie umiejętności nauczycieli.

3. W szkole powołuje się przewodniczących zespołów:

a) matematyczno – przyrodniczego,

b) humanistycznego,

c) językowego,

d) wychowawczego, 

e) do spraw profilaktyki,

f) inspektora BHP,

g) koordynatora ds. bezpieczeństwa.

§ 28

NAUCZYCIELE
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1.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od maja 2007 roku nauczyciel

uzyskał status funkcjonariusza publicznego.

2. Nauczyciel  w  swoich  działaniach  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  ma

obowiązek  kierowania  się  dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawę  moralną

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

3. Nauczyciel  obowiązany jest  rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym mu

stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą

i opiekuńczą, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju

osobowego.

4. Do obowiązków nauczyciela należy:

a) przestrzeganie zapisów statutowych,

b) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

c) wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez prowadzenia różnorodnych form

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

d) kontrolowanie systematycznie miejsc  prowadzenia  zajęć  pod względem bezpieczeństwa

i higieny pracy,

e) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez organ prowadzący,

f) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

g) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły ich występowanie,

h) egzekwowanie  przestrzegania  regulaminów  pracowni,  w  salach  gimnastycznych  i  na

boiskach sportowych używania tylko sprawnego sprzętu,

i) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów,

j) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

k) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

l) dbanie o poprawność językową uczniów,

m) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

n) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

o) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

p) wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt,

r) aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 29 



5. Nauczyciel ma prawo do:

a) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych,

b) wyboru zestawu podręczników do realizacji zajęć edukacyjnych,

c) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej i instytucji

wspierających pracę gimnazjum,

d) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą Rady

Pedagogicznej,

e) występowanie do Dyrektora Gimnazjum z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.

6. Za realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczych odpowiada Dyrektor Gimnazjum i Rada

Pedagogiczna Gimnazjum nr 3.

7. W  celu  realizacji  zadań  dydaktycznych  Rada  Pedagogiczna  powołuje  zespoły

przedmiotowe składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. Do

zadań zespołów przedmiotowych należą:

a) wybór programów nauczania i rekomendowanie ich po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,

do  zatwierdzenia  przez  Radę  Pedagogiczną  w  postaci  Szkolnego  Zestawu  Programów

Nauczania,

b) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zapoznaniu

przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną jako szkolnego zestawu

podręczników.

8. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych przedmiotów

oraz ścieżek edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość tej

pracy.

§ 29

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę

potrzeb.
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2. W  szkole  funkcjonują  zespoły:  wychowawczo  –  profilaktyczny,  humanistyczny

i matematyczno – przyrodniczy oraz językowy.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Gimnazjum.

4. Do podstawowych zadań zespołów o których mowa w pkt 2 należą w szczególności:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów

nauczania,  korelowanie  treści  nauczania  przedmiotów  pokrewnych,  a także  uzgadnianie

decyzji w sprawie wyborów programów nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników

nauczania,

c) organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego  oraz  doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie  w  organizowaniu  pracowni  i  laboratoriów przedmiotowych,  warsztatów

szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e) wspólne  opiniowanie  przygotowanych  w  szkole  autorskich,  innowacyjnych

i eksperymentalnych programów nauczania,

f) opracowywania programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz regulaminów jej

funkcjonowania,

g)  opracowanie  wyników  egzaminu  gimnazjalnego  i  wykorzystywanie  tych  wyników  do

podwyższania jakości pracy gimnazjum,

h) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w celu rozwiązywania

problemów wychowawczych.

§ 30

WYCHOWAWCA

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 31 



3. Zadaniem  wychowawcy  klasy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami

gimnazjum.

Wychowawca:

a) tworzy warunki wspomagające osobowy rozwój ucznia uwzględniając postawy i wartości

głoszone przez patrona szkoły,

b) wywiera pozytywny wpływ na sposób zachowania ucznia,

c) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,

d) podejmuje  działania  umożliwiające  rozwiązywanie  konfliktów w zespole  uczniów oraz

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

e) pozytywnie motywuje uczniów do nauki,

f) rozwija umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka,

g) wdraża uczniów do samodzielności i odpowiedzialności,

h)  współpracuje z  pedagogiem szkolnym i  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przy

rozwiązywaniu problemów ucznia,

i) wspiera rodziców (prawnych opiekunów) w wychowaniu dzieci.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3 wychowawca powinien:

a) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

b) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami, w celu koordynacji

oddziaływań wychowawczych,

c) współpracować  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami),  włączając  ich  do  rozwiązywania

problemów wychowawczych,

d) współpracować z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz

innymi instytucjami o charakterze wspomagającym pracę szkoły,

e) śledzić  postępy  w  nauce  swoich  wychowanków,  dbać  o  systematyczne  uczęszczanie

uczniów na zajęcia,

f) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

g) kształtować  właściwe  stosunki  pomiędzy  uczniami,  opierając  je  na  tolerancji

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

h) utrzymywać  stały  kontakt  z  rodzicami  i  opiekunami  w  sprawach  postępu  w  nauce

i zachowaniu się ucznia,
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i) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym

– na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego),

j) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla

niego stopniach okresowych (rocznych),

k) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

5. Wychowawca ustala ocenę z zachowania ucznia.

6. Wychowawca  prowadzi  określoną  przepisami  dokumentację  pracy  dydaktyczno  –

wychowawczej.

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

strony: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły.

STAŻYSTA

Dyrektor  Szkoły  przydziela  nauczycielowi  rozpoczynającemu  staż  w  szkole  nauczyciela

opiekuna.  Ponadto  zapewnia  nauczycielom  udział  w  konferencjach  przedmiotowych,

odczytach, warsztatach metodycznych.

§ 31

PEDAGOG SZKOLNY

Opiekę  pedagogiczną  nad  uczniami  sprawuje  pedagog  szkolny,  do  obowiązków  którego

należy w szczególności:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń

szkolnych,

b) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w  tym  uczniom  z  wybitnymi

uzdolnieniami,  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  odpowiednio  do  rozpoznanych

potrzeb,

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla

uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,
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d) podejmowanie  działań  profilaktyczno  –  wychowawczych  wynikających  z  Programu

Wychowawczego  szkoły  w  stosunku  do  uczniów,  z  udziałem  rodziców  (prawnych

opiekunów) i nauczycieli,

e) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z Programu

Wychowawczego szkoły,

f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców

(prawnych opiekunów) i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia

i zawodu,

g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej,

h) informowanie Dyrektora Szkoły o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów,

i) współudział w opracowaniu Planu Dydaktyczno – Wychowawczego Szkoły,

j) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,

k) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,

l) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

m) diagnozowanie sytuacji  wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,  określenia

odpowiednich  form  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w  tym  działań

profilaktycznych,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów,  rodziców  (prawnych

opiekunów) i nauczycieli,

n) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  wychowawczej  w  środowisku  szkolnym

i pozaszkolnym ucznia,

o) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,

p) rozpoznawanie  przyczyn  złego  zachowania  oraz  udzielanie  pomocy  wychowawcy

i rodzicom (prawnym opiekunom) w pracy z uczniem „trudnym”,

r) ścisła  współpraca  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  ucznia  oraz  jego  wychowawcą

w zakresie wychowania,

s) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad

prawidłowością  wdrażania  w  gimnazjum  i  efektami  oddziaływań  programów

profilaktycznych,

t) współdziałanie  z  instytucjami,  organizacjami  i  stowarzyszeniami  opiekuńczo  –

wychowawczymi,  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,  zakładami  wychowawczymi
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i innymi  placówkami  prowadzącymi  klasy uzawodowione  lub  dla  uczniów o  specjalnych

potrzebach psychologicznych.

§ 32

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

Wszelkie  problemy  dydaktyczno  –  wychowawcze  omawiane  są  na  zebraniach  Zespołu

Wychowawczego,  konferencjach  Rady  Pedagogicznej.  Narady  te  mają  służyć  głównie

zapoznaniu  wszystkich  nauczycieli  z  problemami  wychowawczymi  uczniów szkoły.  Mają

również  wspomóc  działania  w  kierunku  poznania  środowiska  uczniów,  ich  sytuacji

materialnej. Wnioski z narad obowiązują wszystkich nauczycieli.

§ 33

PRAWA UCZNIÓW

W gimnazjum  są  przestrzegane  wszystkie  prawa  i  obowiązki  ucznia  –  dziecka  zgodnie

z kodeksem – załącznik nr 5.

§ 34

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Obowiązek

szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Na wniosek ucznia Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na uczęszczanie do gimnazjum

ucznia, który ukończył 18 lat.

3. Uczeń, który skończył 18 lat i nie realizuje obowiązku szkolnego, zostaje skreślony z listy

uczniów decyzją Dyrektora Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 35

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
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1. Podczas zajęć lekcyjnych zabrania się przebywania uczniom na korytarzach szkolnych.

2. Na zajęcia edukacyjne należy przychodzić punktualnie nie wcześniej jednak niż 15 minut

przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.

3. Uczeń  nie  uczęszczający  na  lekcję  religii  w  gimnazjum  ma  obowiązek  przebywać

w świetlicy szkolnej lub czytelni.

4. W  okresie  ustalonym  przez  Dyrektora  Szkoły,  każdy  uczeń  ma  obowiązek  korzystać

z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży tzn. 5 minut.

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

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

(prawnego  opiekuna),  na  podstawie  zaświadczenia  lekarskiego  oraz  na  wniosek

wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub Dyrektora Szkoły.

2. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiana niezwłocznie po powrocie do szkoły.

Uczeń zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie w dniu stawienia się na zajęcia. Po

tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

3. Rodzice usprawiedliwiając nieobecność ucznia są zobowiązani podać szczegółowo dzień,

przyczyny nieobecności i ewentualnie godzinę usprawiedliwianej nieobecności. Dokumentem

usprawiedliwiającym nieobecność  ucznia  jest  oświadczenie  od  rodzica  lub  zaświadczenie

lekarskie (oryginał lub kopia).

4. Uczniowie  zwolnieni  z  zajęć  wychowania  fizycznego  są  podczas  lekcji  pod  opieką

nauczyciela i nie mogą samowolnie oddalać się z wyznaczonego przez niego miejsca, chyba,

że opiekę nad uczniem przejmuje rodzic (prawny opiekun) na podstawie pisemnej zgody.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ

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

pomieszczeń.
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2. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń i jego rodzic (prawny opiekun).

3. Zabrania się wnoszenia do szkoły markerów i farb w aerozolu bez zezwolenia Dyrektora

Szkoły, wicedyrektora lub wychowawcy. Uczniowie łamiący ten zakaz mogą odpowiadać za

dewastacje na terenie szkoły.

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

skończonych zajęciach.

§ 36

NAGRODY

1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie, pomoc kolegom, dzielność i odwagę, wybitne

osiągnięcia artystyczne, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, społeczne, wobec ucznia

stosuje się następujące nagrody:

a) pochwałę wychowawcy klasy ustną lub na piśmie,

b) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec całej szkoły,

c) pochwałę na zebraniu rodziców,

d) nagrodę ( książkową – rzeczową) za:

– najwyższą średnią w klasie,

– najwyższą ilość punktów z zachowania w klasie,

– dokonanie najwyższych postępów w nauce i  zachowaniu w klasie (porównanie średnich

i ilości punktów z I półrocza i końca roku szkolnego),

– największą aktywność w życiu klasy,

– zaangażowanie w życie szkoły,

–100% frekwencję – brak jakichkolwiek nieobecności i spóźnień,

– osiągnięcia w konkursie pozaszkolnym (jeżeli uczeń nie otrzymał tam nagrody rzeczowej).

e) dyplom uznania,
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f) wpis do kroniki szkolnej,

g) list pochwalny Dyrektora Szkoły do rodziców za określony rodzaj osiągnięć i zasług,

h) świadectwo szkolne z wyróżnieniem,

i) publikacja  informacji  o  uczniu  w  gazetce  szkolnej  lub  parafialnej  –  za  szczególne

osiągnięcia,

j) nagroda  pieniężna  lub  stypendium  –  może  ją  przyznać  Rada  Rodziców  na  podstawie

uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Nagrody są udzielane  na wniosek Dyrektora Gimnazjum,  wychowawcy lub Samorządu

Uczniowskiego.

3. W gimnazjum,  w  zależności  od  możliwości  finansowych,  po  zakończeniu  pierwszego

semestru każdego roku szkolnego mogą być przyznawane następujące nagrody zbiorowe:

a) dyplom, pochwałę Dyrektora Szkoły przed całą szkołą, słodycze,

b) „Święto klasy” – pierwszy tydzień po feriach będzie dla tej klasy tygodniem bez pytania

i sprawdzianów,

c) bezpłatny, jednorazowy wstęp na dyskotekę szkolną.

4. Nagroda zbiorowa udzielana jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Rady

Rodziców.

§ 37

UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE

1. Do uprawnień i przywilejów należą:

a) udział w Poczcie Sztandarowym,

b) numerek „niepytany”,

c) udział w dyskotekach szkolnych lub klasowych,

d) udział w kołach zainteresowań,

e) korzystanie z dodatkowych zajęć sportowych,
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f) uzasadnione,  usprawiedliwione,  nieprzygotowanie  do  lekcji,  według  kryterium

przedmiotowego,

g) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych,

h) korzystanie z pomocy materialnej,

i) praca przy redagowaniu gazetek szkolnych, klasowych i w radiowęźle,

j) korzystanie z pracowni internetowej po godzinach lekcyjnych, pod opieką nauczyciela,

k) praca w Samorządzie Uczniowskim,

l) udział w wycieczkach szkolnych,

m) udział w zajęciach poza szkołą.

2. Jeżeli uczeń nie stosuje się do norm i obowiązków ustanowionych w szkole i zapisanych

w statucie  Dyrektor  Szkoły,  nauczyciel,  wychowawca  ma  prawo  do  pozbawienia  ucznia

przywilejów i uprawnień.

3. Pozbawienie  przywilejów jest  ograniczone w czasie  i  może trwać nie  dłużej  niż  jeden

semestr szkolny.

4. W celu ułatwienia kontroli i monitorowania pozbawiania przywilejów, stosuje się zeszyt,

w którym zapisywane są nazwiska uczniów, czas oraz zabrany przywilej.

5. Zeszyt  jest  do  wglądu  dla  Dyrektora  Szkoły,  wychowawców,  nauczycieli,

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców (prawnych opiekunów).

6. Zeszyt przechowuje pedagog szkolny.

§ 38

POZBAWIENIE PRZYWILEJÓW

1. Uczeń  może  zostać  ukarany  za  nieprzestrzeganie  postanowień  statutu  i  regulaminów

szkoły. Wobec ucznia stosuje się kary dotyczące pozbawiania przywilejów, jeżeli:

a) ma wysoką absencję (godziny nieusprawiedliwione),
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b) często jest nieprzygotowany do zajęć,

c) obraża kolegów i koleżanki,

d) ubliża nauczycielowi i pracownikom szkoły,

e) jest wulgarny w stosunku do personelu szkoły,

f) ma demoralizujący wpływ na rówieśników,

g) uchyla się od obowiązku szkolnego,

h) niszczy mienie szkoły,

i) używa środków zmieniających świadomość,

j) samowolnie opuszcza klasę,

k) samowolnie opuszcza szkołę podczas trwania zajęć edukacyjnych,

l) współdziała w grupach przestępczych (rozboje, wymuszenia).

2. Uczeń może zostać ukarany przez:

a) upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie na forum zespołu,

b) upomnienie Dyrektora Szkoły,

c) nagana Dyrektora Szkoły udzielona wobec uczniów,

d) pozbawienie przywilejów, prace społeczne na rzecz szkoły,

e) obniżenie oceny z zachowania,

f) pisemna nagana,

g) przeniesienie do równoległej klasy,

h) na wniosek Dyrektora Szkoły uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do

innej szkoły,

i) uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły nie może z zachowania otrzymać oceny

wyższej niż nieodpowiednia. Nagana Dyrektora Szkoły udzielona jest z niektórymi karami

uzupełniającymi i trwa do czasu jej anulowania.

3. Kary  stosuje  się  według  ustalonej  kolejności.  W  szczególności  w  drastycznych

przypadkach mogą być stosowane w formie gradacji.

4. W sytuacjach demoralizujących szkoła ma społeczny obowiązek zawiadamiać Policję, Sąd

Rodzinny i Nieletnich, między innymi za:

a) brutalność i wandalizm,
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b) znęcanie psychiczne i fizyczne wobec innych osób,

c) celowe i ustawiczne niszczenie mienia szkoły,

d) kradzież mienia społecznego i prywatnego,

e) używanie środków zmieniających świadomość,

f) namawianie do zachowań ryzykownych, mający szkodliwy wpływ na rówieśników,

g) zaniedbywanie obowiązku szkolnego.

5. Szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego

kary.

6. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie mają prawo do odwołania się wobec zastosowanej

kary do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od zawiadomienia o zastosowanej karze. Dyrektor

rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora

jest ostateczne. O zamiarze ukarania ucznia informuje się pedagoga szkolnego.

7. Szkoła  posiada  procedury  postępowania  nauczycieli  w  sytuacjach  zagrożenia  dzieci

przestępczością i demoralizacją – załącznik nr 8.

§ 39

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

1. Opiekę medyczną sprawuje higienistka szkolna. Podczas nieobecności higienistki pierwszej

pomocy udzielają przeszkoleni nauczyciele. Do zadań higienistki szkolnej należy:

a) wykonywanie i interpretowanie badań przesiewowych,

b) współudział w przygotowaniu powszechnych lekarskich badań uczniów,

c) zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwojów uczniów,

d) współpraca z wychowawcami klas w preorientacji zawodowej uczniów,

e) współpraca z nauczycielami prowadzącymi indywidualne nauczanie z uczniami przewlekle

chorymi,

f) sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi,

g) identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi,
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h) nadzór  nad  terminarzem  szczepień,  informowanie  rodziców  o  terminach  szczepień,

w przypadku  udzielenia  zgody  przez  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  na  wykonanie

szczepień w szkole,

i) udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,

j) edukacja zdrowotna uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

k) udzielanie pomocy nauczycielom w przygotowaniu zajęć o tematyce medycznej,

l) prowadzenie zajęć z uczniami, nauka udzielania pierwszej pomocy,

m) sprawowanie kontroli nad warunkami higieniczno sanitarnymi w środowisku szkolnym,

n) przeprowadzenie przeglądów higieny osobistej uczniów.

§ 40

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

1. Szkoła  kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizowaniu  celów  i  zasad

określonych  w ustawie  stosownie  do  warunków szkoły i  wieku uczniów zapewniając  im

bezpieczeństwo oraz  ochronę przed przemocą,  uzależnieniami,  demoralizacją  oraz  innymi

przejawami patologii społecznej poprzez:

a) utrzymanie  stałego  kontaktu  z  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,  która  między

innymi przeprowadza pogadanki na temat uzależnień,

b) wprowadzenie  problematyki  zapobiegania  narkomanii  do  Programu  Wychowawczego

szkoły,

c) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

d) sprawowanie i zapewnienie opieki.

2. W  czasie  zajęć  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  z  wychowania  fizycznego  oraz

w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać

bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
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3. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami,

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, zabrania

się  przebywania  na  terenie  szkoły osób obcych  bez  zgody Dyrektora  Szkoły,  o  co  dbają

wszyscy pracownicy szkoły.

4. Nauczyciel jak i pracownicy obsługi mają obowiązek zwracania uwagi na osoby postronne

przebywające  na  terenie  szkoły.  W  razie  potrzeby  pytają  o  cel  pobytu, zawiadamiają

Dyrektora Szkoły.

5. Budynek szkoły jest objęty systemem monitoringu wizyjnego oraz pełnieniem dyżurów

nauczycielskich zgodnie z grafikiem i regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego.

6. W czasie zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,

obowiązują przepisy:

a) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości

na  zajęcia  obowiązkowe  i  nadobowiązkowe  z  wychowania  fizycznego,  imprezy  szkolne,

wycieczki  przedmiotowe  lub  krajoznawczo  –  turystyczne  powinien  być  zapewniony

przynajmniej  jeden opiekun dla  grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków

lokomocji  opieka  powinna  być  zwiększona  w  zależności  od  odległości,  wieku  uczniów

i innych potrzeb,

b) przy  wyjściu  (wyjeździe)  z  uczniami  poza  miejscowość,  która  jest  siedzibą  szkoły,

powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów,

c) liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno – sportowych nie powinna przekraczać

20  uczestników  na  jednego  wychowawcę  (trenera).  W  przypadku  treningu  terenowego

wysokogórskiego,  kajakarskiego,  żeglarskiego  i  wioślarskiego  na  jednego  wychowawcę

(trenera) nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie

przewidują mniejszej liczebności uczestników.

7. W  wycieczkach  turystyczno  –  krajoznawczych  nie  mogą  brać  udziału  uczniowie,

w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

8. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem

z każdego miejsca  pobytu,  w czasie  zwiedzania,  przejazdu  oraz  po  przybyciu  do  punktu

docelowego.
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9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

10. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła

nad  grupą  do  10  uczniów,  jeżeli  przepisy  szczególne  nie  stanowią  inaczej.  Regulamin

wycieczek stanowi osobny załącznik nr 10.

11. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli

dyżurujących.

12. Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do

ukończenia przez nią edukacji,  w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu

przedmiotów.  Jeżeli  ciąża,  poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia  w terminie

egzaminów  ważnych  dla  ciągłości  nauki,  szkoła  zobowiązana  jest  do  wyznaczenia

dodatkowego  terminu  egzaminu  dogodnego  dla  kobiety,  w  okresie  nie  dłuższym  niż  6

miesięcy.

13. Do  programów  nauczania  szkolnego  wprowadza  się  wiedzę  o  życiu  seksualnym

człowieka,  o  zasadach świadomego i  odpowiedzialnego rodzicielstwa,  o  wartości  rodziny,

życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

14.  Nauczyciel  lub inny pracownik szkoły  ma obowiązek zawiadomić Dyrektora Szkoły

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

15. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych

oraz  pracowników obsługi  szkoły  podczas  wchodzenia  do  budynku,  korzystania  z szatni,

podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia

dyżurów określa Regulamin Dyżurów.

16. O  udostępnieniu  uczniom  podwórka  podczas  przerw  międzylekcyjnych  decyduje

Dyrektor Gimnazjum. Uczniom nie wolno oddalać się z podwórka poza część gimnazjalną

pod  rygorem  ukarania  w  myśl  zapisów  niniejszego  statutu.  W przypadkach  nagminnego

uciekania  uczniów  poza  teren  podwórka  Dyrektor  Szkoły,  w celu  zapewnienia
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bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami,  demoralizacją  oraz  innymi

przejawami  patologii  społecznej,  zabrania  jego  udostępniania  do  czasu  uzgodnienia

z zarządem  Samorządu  Uczniowskiego  zasad  gwarantujących  porządek  i bezpieczeństwo

uczniów. Uzgodnienia w tym zakresie protokołowane są w księdze protokołów Samorządu

Uczniowskiego.

17. Uczniowie  kończący  naukę  w  gimnazjum  oraz  zmieniający  szkołę  obowiązani  są

rozliczyć się  ze zobowiązań wobec gimnazjum najpóźniej  na tydzień przed posiedzeniem

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Brak powyższego rozliczenia może być uwzględniony

przez wychowawcę podczas ustalania oceny zachowania.

18. Gimnazjum  umożliwia  każdemu  uczniowi  spożycie  gorącego  posiłku  w  stołówce

szkolnej. Z obiadów szkolnych korzystać również mogą wszyscy pracownicy po uiszczeniu

stosownej opłaty.

19. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Gimnazjum

w porozumieniu z  intendentką.  Każda planowana impreza szkolna musi  być zgłoszona do

Dyrektora Gimnazjum.

 

20. Dbając o bezpieczeństwo uczniów szkoła wyposażyła szkolne komputery w programy

blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów (np.

„Opiekun  Ucznia”,  „Cenzor”).  Zgodnie  z  Programem  Wychowawczym  i  Programem

Profilaktyki jak również Systemem Bezpieczeństwa Szkoły nauczyciele zobowiązani są do

przeprowadzania zajęć dotyczących szkodliwego wpływu treści internetowych.

21. W  trakcie  zajęć  lekcyjnych  w  szkole  ucznia  obowiązuje  całkowity  zakaz  używania

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np. dyktafon, odtwarzacz mp3,

mp4, iPod, aparat fotograficzny, kamery).

§ 41

TELEFONY KOMÓRKOWE

1. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego przez ucznia.
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2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy na czas pobytu w szkole i schować go

do tornistra.

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest niedozwolone.

4.  Uczniowie  przynoszą  do  szkoły  telefon  lub  inne  urządzenia  elektroniczne  na  własną

odpowiedzialność.

5.  Naruszenie  przez  ucznia  zasad  używania  telefonów  komórkowych  na  terenie  szkoły

powoduje  zabranie  telefonu  do  „depozytu”  znajdującego  się  u  wychowawcy  klasy  lub

w sekretariacie szkoły oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku. Telefon może być odebrany

jedynie przez rodziców (prawnych opiekunów).

6. Wobec ucznia naruszającego powyższe zasady zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie

z regulaminem szkoły.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43

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

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 44

Ilekroć w postanowieniach statutu mówi się o szkole – należy pod tym pojęciem rozumieć

Gimnazjum nr 3 w Rybniku.
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§ 45

1. Zmiana  postanowień niniejszego  statutu  w związku z  ukazywaniem się  nowych  aktów

prawnych następuje w trybie wynikającym z przepisów.

2. W  Gimnazjum  nr  3  nie  została  powołana  Rada  Szkoły,  w  związku  z  powyższym

nowelizację statutu uchwala Rada Pedagogiczna regulaminową liczbą głosów (art. 42 ust 1

oraz art. 52 ust 2 Ustawy o systemie oświaty).

§ 46

Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia 29 marca 2011 roku. W przypadku

nowelizacji ustawy o systemie oświaty dokonuje się zmian w statucie.

§ 47

Tekst obowiązującego statutu znajduje się w bibliotece szkolnej, w gabinecie pedagoga oraz

w sekretariacie szkoły.

1. Nauczyciele zapoznają się z treścią statutu:

a) na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym lub po dokonaniu zmian (konferencja Rady

Pedagogicznej),

b) korzystając z biblioteki szkolnej.

2. Rodzice poznają Statut Szkoły:

a) na pierwszym zebraniu rodziców,

b) korzystając z biblioteki szkolnej.
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3. Uczniowie zapoznają się ze Statutem Szkoły:

a) na lekcjach wychowawczych,

b) korzystając z biblioteki szkolnej.

§ 48

Powołanie koordynatorów ds. bezpieczeństwa:

1. Powołanie w szkole koordynatora ds. bezpieczeństwa  w celu integracji działań wszystkich

podmiotów  szkolnych  (Dyrektor,  nauczyciel,  uczeń,  rodzic)  jak  również  współpracy

ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

2. Opracowanie Systemu Bezpieczeństwa Szkoły – załącznik nr 12.
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