
NAZWA SZKOŁY

§ 1. Nazwa szkoły zawiera określenie:

1) Typu szkoły: gimnazjum

2) Siedziba: Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Manieczkach przy ul. Szkolnej 6

§ 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj.:

 „Gimnazjum w Manieczkach"

1) Na pieczęci używana jest nazwa:  Gimnazjum w Manieczkach, 

na stemplu: Gimnazjum w Manieczkach,Manieczki ul.Szkolna 6, 63-112 Brodnica tel. 28-23-605.

§ 3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady

pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów

1) Imię Gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej tegoż

gimnazjum

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§ 4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Brodnica.

1) Cykl kształcenia trwa 3 lata

2) Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

3) Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji

Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
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CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 oraz w

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczeg6lności:

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia

gimnazjum poprzez:

a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b) udział w warsztatach językowych,

2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub

wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy i firm marketingowych,

b) poradnictwo psychologiczno -pedagogiczne,

c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w

ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)  zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego załącznik niniejszego

     statutu,

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)  zorganizowanie zajęć świetlicowych,

          b)    umożliwienie spożywania posiłków,

          c)    system zapomóg,

          d) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

          e) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

          f) prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię

Psycho1ogiczno-Pedagogiczną w Śremie oraz w miarę posiadanych środków finansowych.
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ORGANY GIMNAZJUM

§ 6.1. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor gimnazjum

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

Dyrektor gimnazjum:

a) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,

b) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

     c)   Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

d) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś

wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

e) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

f) Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,

g) Dysponuje środkami finansowymi,

h) Opracowuje arkusz organizacyjny,

i) Dba o powierzone mienie,

j) Wydaje polecenia służbowe,

k) Dokonuje oceny pracy nauczycieli,

l) Mianuje nauczycieli,

    ł) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”

m) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie

zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu

klasyfikacyjnego,

n) Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

o) Tworzy Radę Gimnazjum pierwszej kadencji,

p) Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
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r) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

s) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów

t) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych

odrębnymi przepisami,

u) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rada Pedagogiczna:

a) Zatwierdza plany pracy gimnazjum, 

b) Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,

e) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,

g) Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

h) Opiniuje tygodniowy podział godzin,

i)  Opiniuje projekt planu finansowego,

j) Opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć. 

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Manieczkach jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

realizacji  zadań  dot.  kształcenia,  wychowania  i  opieki.  W  skład  rady  wchodzą  wszyscy  nauczyciele

zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala  Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są

protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków

rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących tematem posiedzeń rady. Uchwały powinny

mięć charakter aktu prawnego.
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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ  

GIMNAZJUM W MANIECZKACH

§1

Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art.43, ust.2 oraz statutu placówki 

z dnia 28 lutego 2001r. wprowadza się uchwałą   Rady Pedagogicznej z dnia 1.09.2001r. niniejszy

regulamin.

§2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem wewnętrznym gimnazjum w zakresie realizacji jej

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia (ustawa o systemie oświaty

 art. 41 i 42) na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów. Komisje i zespoły

przygotowują na plenarne posiedzenia Rady projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków.

§3

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

- dyrektor szkoły jako przewodniczący,

- nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w ich częściach mogą brać udział z głosem doradczym:

- osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

- nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych,

- pracownicy zatrudnieni w danej szkole,

- osoby nie będące pracownikami gimnazjum w Manieczkach, ale związane z nią swoją pracą

wychowawczą np. przedstawiciele Rad Rodziców,  Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego.

§4

1. Struktura Rady. 
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Rada Pedagogiczna powołuje zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Przewodniczącego Rady upoważnia się do występowania z wnioskami o powołanie innych zespołów tego

typu. W skład komisji, poza członkami Rady Pedagogicznej, mogą także wchodzić osoby spoza Rady, z

głosem doradczym na zaproszenie przewodniczącego zespołu. Przewodniczącego zespołu powołuje

dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.

3. W strukturze Rady Pedagogicznej działają także zespoły:

a) wychowawczy,

b) przedmiotowy.

§5

Rada Pedagogiczna dba o poziom wychowawczy i dydaktyczny szkoły omawia i opracowuje sprawy

wychowawcze i dydaktyczne związane z pracą szkoły, a w szczególności:

a) rozpatruje przygotowany przez dyrektora projekt organizacji pracy na dany rok szkolny i wyraża opinię

w sprawie przydziału nauczycielom wychowawstw klasowych , przedmiotów nauczania i innych funkcji

dydaktycznych i wychowawczych oraz w sprawie tygodniowego planu lekcji i innych zajęć edukacyjnych,

b) klasyfikuje i promuje uczniów z godnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadza po każdym

okresie roku szkolnego analizę stanu nauczania i wychowania,

c)uchwala wnioski w sprawie przyznawania poszczególnym uczniom form pomocy materialnej  oraz w

sprawie opieki   wychowawczej nad poszczególnymi uczniami,

d)zatwierdza : plan pracy szkoły, projekt budżetu i plany wydatków na zaspokojenie potrzeb

gospodarczych szkoły zakup pomocy naukowych i uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego, program

wychowawczy, regulamin pracy,

e)analizuje inne wynikające z potrzeb szkoły ważne treści oraz organizacji nauczania i wychowania.

§6

Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z planem pracy szkoły, który obejmuje również zadania dla Rady

Pedagogicznej na dany rok szkolny.

§7
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Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną

1. Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej na 7 dni przed datą

posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad.

2. Planowane posiedzenie musi być odpowiednio przygotowane to znaczy:

a) projekty decyzji, stanowisk, opinii i wniosków wynikających z porządku obrad muszą być

dostarczone członkom Rady w formie pisemnej na trzy dni przed posiedzeniem plenarnym. Uzyskanie

stosownych opinii projektów do organów uprawnionych należy do zadań Przewodniczącego Rady,

b) każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń

do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

3. Pracą komisji i zespołów kieruje ich przewodniczący.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów. By były prawomocne,

wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady. Głosowanie jest jawne lub tajne. Aby

przeprowadzić tajne glosowanie, Rada wybiera każdorazowo 2-osobową komisję skrutacyjną. Osoby

zaproszone, nie będące członkami Rady, mają jedynie głos doradczy.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane w obecności  połowy ogólnej liczby

członków wchodzących w skład Rady Pedagogicznej z głosem decydującym. W razie równości głosów

rozstrzyga głos przewodniczącego.

§8

Ramowy plan posiedzeń plenarnych Rady

1. Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej w ciągu roku

szkolnego:

a) Przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) Narada szkoleniowa w połowie I i II semestru,

c) Posiedzenie klasyfikacyjne po zakończeniu I i II semestru.

 Tematyka obrad : Zatwierdzenie wyników klasyfikowania. Ogólne wnioski dyrektora szkoły

 z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

d) Posiedzenie klasyfikacyjne roczne po zakończeniu zajęć szkolnych. 

Ramowa tematyka obrad: Uogólnienie wniosków dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego.

2. Plenarne posiedzenia Rady mogą być zwoływane także w innych terminach na wniosek:  organu
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prowadzącego, rady szkoły, jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej (zgłoszonych pisemnie  z

podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady.

§ 9

Ramowy porządek obrad plenarnych. Protokołowanie obrad. 

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych:

a) ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności,

powitanie zaproszonych gości Rady. Ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności

uchwał quorum,

b) uchwalenie (stwierdzenie) porządku obrad,

c) ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych (np. komisja skrutacyjna, komisja wniosków

itp.),

d) realizacja porządku obrad

- omówienie projektów decyzji, stanowisk ,opinii,

- dyskusja i rekomendacje stosownych organów,

- ustosunkowanie się do pytań, wniosków, zastrzeżeń,

- podjęcie uchwały przez glosowanie,

e)  wnioski różne, wolne głosy,

f) uporządkowanie wniosków i głosów (komisja wnioskowa),

g) podsumowanie obrad.

2. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Protokół jest podpisywany

przez przewodniczącego, obrad protokolanta Rady. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym protokół jest

odczytywany i po uwzględnieniu uwag członków Rady, zatwierdzany . Protokolarz Rady Pedagogicznej

wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się w kancelarii szkoły. Protokolarz nie może być

wynoszony poza budynek szkoły.

§10

 Za pracę Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Jako przewodniczący rady

pedagogicznej dyrektor szkoły ma obowiązek:

a) dbać o atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków
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rady, w podniesieniu poziomu pracy dydaktyczno-opiekuńczej szkoły,

b) pilnować należytego wypełnienia przez radę pedagogiczną jej ustaleń i  kontrolować wykonanie

uchwał Rady,

c) opracować projekt terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej na dany rok szkolny,

d) udostępniać członkom rady pedagogicznej wcześniejsze zapoznanie się z materiałami (zarządzeniami)

władz, projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad rady pedagogicznej

e) udzielać radzie pedagogicznej wyjaśnień we wszystkich rozpatrywanych przez nią sprawach

dotyczących działalności szkoły,

f) składać przed radą sprawozdanie z wykonania uchwał,

g) przesyłać władzom oświatowym odpowiednie wyciągi z protokołów posiedzeń - zgodnie z

postanowieniami niniejszego regulaminu.

§11

1. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały , jeśli uzna ją za niezgodną z przepisami

prawa lub przeciwną dobru szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia

organ prowadzący szkołę , który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

2. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

§12

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia

radzie rodziców.

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z

funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

§13

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany:

a) brać czynny udział we wszystkich posiedzeniach komisji, do których należy oraz przyczyniać się do

utrzymania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad ,w przypadku ważnych okoliczności

usprawiedliwiających nieobecności dyrektor szkoły może zwolnić członka rady pedagogicznej z
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obecności na posiedzeniu,

b) wykonywać prawomocne uchwały rady pedagogicznej , zgodnie z ustalona ich treścią i terminami,

c) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej,

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników

szkoły,

d) członek rady pedagogicznej uznając jakiekolwiek zarządzenie dyrektora szkoły za niezgodne z

dobrem szkoły, ma prawo przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu rady

pedagogicznej.

§14

Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach komisjach zewnętrznych,

zgodnie z przepisami szczegółowymi, wybiera zebranie plenarne Rady w głosowaniu jawnym, spośród

zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskają największą 1iczbę głosów.

§15

Zmiany treści regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Rada Rodziców.

a) Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi

wszystkich spraw oświaty,

b) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu

c) Działa na rzecz stałej poprawy bazy,

d) Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działa1ności szkoły,

e) Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

f) Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,

g) Deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:

h) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

i) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

j) tryb podejmowania uchwał,
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k)zasady wydatkowania funduszy,

Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

Samorząd Uczniowski:

I Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,

II Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1) oceniania, klasyfikowania i promowania,

2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu nastających zasad:

a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, 

b) dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

c) bieżąca pisemna lub ustna kontrola np. kartkówki mogą być niezapowiedziane.

Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów,

takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do organizacji życia szkolnego,.

c) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

1. Społeczność uczniowska ma prawo do zrzeszania się i  tworzenia struktur Samorządu

Uczniowskiego zgodnie z rozporządzeniem.

2. Regulamin Samorządu Szkolnego uchwalony jest przez ogół uczniów.

3. Organy Samorządu Szkolnego są jednym reprezentantem społeczności uczniowskiej.

4. Organami Samorządu Uczniowskiego są Samorząd Szkolny oraz podlegające mu Samorządy

Klasowe.

5. Samorządy Klasowe wybierane są przez uczniów klasy przy akceptacji wychowawcy klasy.

6. Samorząd Szkolny wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez Samorządy Klasowe

drogą głosowania po prezentacji kandydatów.

7. Samorząd Uczniowski jest współgospodarzem szkoły.
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a) Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego

szkoły, regulaminu szkoły i są współodpowiedzialni za jego realizację.

b) Samorząd Uczniowski współdecyduje o przydziale stypendium, nagród i funduszu Rady

Rodziców oraz opiniuje wnioski o zapomogi pieniężne.

8. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie

dotyczące realizacji programu nauczania i stawianych przez szkołę wymagań.

9. Samorząd Uczniowski organizuje w porozumieniu z dyrekcją szkoły działalność kulturalną,

oświatową, sportową i rozrywkową zgodnie z potrzebami młodzieży i możliwościami organizacyjnymi

szkoły.

10. Samorząd Uczniowski redaguje i wydaje gazetkę szkolną.

11.Samorząd Szkolny i Samorządy Klasowe rozstrzygają sprawy sporne między uczniami.

12. Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

13. Samorząd Uczniowski dokonuje analizy wyników nauczania i organizuje pomoc koleżeńską w

nauce.

14. Samorząd Uczniowski dba o bazę szkolną,  przeciwdziała dewastacji pomieszczeń i urządzeń oraz

zaśmieceniu szkoły.

3.Zasady rozwiązywania konfliktów.

Dyrektor jest  przewodnicy Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile  są zgodne z

prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie

organ prowadzący. Rozstrzyga  sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli  w regulaminie  je  pominięto.

Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze

społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a

rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje

się  zasadą  partnerstwa i  obiektywizmu.  Wnoszone  sprawy rozstrzyga z  zachowaniem prawa oraz  dobra

publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność

tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwala Rady

Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor  zawiesza jej wykonanie i w

terminie  określonym  w  regulaminie  rady  uzgadnia  z  nią  sposób  postępowania  w  sprawie  będącej

przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia,  o  którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje

sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. W sprawach spornych ustala się co następuje:
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a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego

klasowego,

b) przewodniczący  SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub

wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 

c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący

w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 9.1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie

nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się

wszystkich  przedmiotów  obowiązkowych,  przewidzianych  planem  nauczania  i  programem wybranym z

zestawu  programów  dla  danej  klasy,  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego.  Przy  podziale  na  oddziały

decyduje  liczba  uczniów  z  obwodu  ustalonego  dla  gimnazjum,  o  ile  nie  zostaną  przyjęte  odrębne

porozumienia w powyższej sprawie.

2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 20.

3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal

pomieszczeń dydaktycznych.

§ 10. Organizację stałych,  obowiązkowych i  nadobowiązkowych zajęć  dydaktycznych i  wychowawczych

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 11.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie

klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy

niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego
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planu nauczania.

§ 12.1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i

bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów

nauczania.

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

a) języków obcych (grupa nie może liczyć więcej niż 24 uczniów),

b) wychowania fizycznego (grupa nie może liczyć mniej niż 15),

c) informatyki i techniki( dwóch uczniów przy jednym komputerze) lub nie więcej niż 24.

 § 13. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i w uzgodnieniu z organem prowadzącym

ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków

obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

§ 14.1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym

trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

2. Klasę, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

3.Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzg1ędniając wynik

sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię 1ekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 15. BIBLIOTEKA SZKOLNA

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,  zadań

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku, przeznaczone do gromadzenia 

i przechowywania księgozbioru, umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru  podręcznego

oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

3. Do zadań bibliotekarza należy:

a) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

b) prowadzenie zestawień tematycznych,

c) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia

przed i po lekcjach,
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d) organizowanie konkursów czytelniczych,

e) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

f) współpraca z nauczycielami gimnazjum,

g) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

h) zakup i oprawa książek.

Regulamin biblioteki szkolnej

1. W Zimnicach Wielkich funkcjonuje interdyscyplinarna biblioteka szkolna dostępna dla wszystkich

uczniów i pracowników szkoły, a za zgodą dyrektora również dla innych osób.

2. Biblioteka gromadzi zbiory, przechowuje i zabezpiecza księgozbiór oraz udostępnia go

zainteresowanym w ramach wypożyczeń.

3. Bibliotekę prowadzi nauczyciel - bibliotekarz, który w ramach swoich zadań propaguje czytelnictwo

wśród uczniów.

4. Biblioteka jest czynna w czasie zajęć lekcyjnych.

5. Czas pracy biblioteki jest określony zarządzeniem dyrektora i uwidoczniony na drzwiach wejściowych do

biblioteki.

6. Zadaniem biblioteki oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz innych materiałów z zakresu

piśmiennictwa, jest realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wspieranie procesu

samokształcenia uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pełnienie roli ośrodka informacji dla

uczniów i nauczycieli.

7. Biblioteka pełni rolę:

a. kształcąco-wychowawczą,

b. opiekuńczo-wychowawczą

c. kulturalną.

8. Nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor, który:

 a) zapewnia właściwe pomieszczenia,

       b) zarządza stanem zbiorów biblioteki,

c) zabezpiecza w planie finansowym szkoły środki finansowe na zakup zbiorów, materiałów i

czasopism,

d) egzekwuje protokolarne przekazanie biblioteki przy zmianie jej obsługi a także  egzekwuje  od

odpowiedzialnego  pracownika  wyrównanie ewentualnych strat,
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e) zatwierdza plan zakupów księgozbioru i czasopism,

f) organizuje kontrolę funkcjonowania biblioteki.

9. Nauczyciel-bibliotekarz opracowuje plan zakupów książek i czasopism stosownie do wysokości środków

finansowych określonych w rocznym planie finansowym szkoły i przedstawia go do akceptacji dyrektorowi.

10. Biblioteka jest finansowana z budżetu szkoły, a także może otrzymywać dotacje celowe od rady

rodziców i podmiotów zewnętrznych oraz darowizny.

11. Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza należy:

a) organizacja i udostępniane zbiorów w wypożyczalni,

b) indywidualne doradztwo w doborze lektury,

c) udzielanie informacji,

d) informowanie nauczycieli i wychowawców o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

e) prowadzenie  różnorodnych  form  upowszechniania (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze, itp.),

f) doskonalenie własnego warsztatu pracy w ramach pracy organizacyjno-technicznej,

g) gromadzenie zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

h) ewidencja zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, techniczne),

j) organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie

katalogów), 

k) sporządzanie planu pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy,

l) zamawianie prenumeraty i rozdział czasopism dla potrzeb szkoły,

ł) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika

pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, ewidencji czasopism, ewidencji wypożyczeń.

12. Nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy współpracują z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania.

13. Przy korzystaniu z biblioteki obowiązują poniższe zasady:

a. uczeń korzystający z biblioteki ma obowiązek przestrzegania regulaminu biblioteki,

b. uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki,

c. uczeń jest zobowiązany dbać o wypożyczone książki,

d. jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może

ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu,

e. można prosić  zarezerwowanie potrzebnej pozycji,

f w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taka samą pozycję lub inną

wskazaną przez bibliotekarza,
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g. kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza,

h. wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego,

i. czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia

potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki,

j. uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na

koniec roku szkolnego.

§ 16. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:

1) 6 sali dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

2) 1 salę gimnastyczną wraz z zapleczem,

3) 1 boisko sportowe,

4) pracownię komputerową,

5) gabinet dla dyrektora,

6) pokój nauczycielski,

7) sekretariat.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 17.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają

odrębne przepisy.

3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:

sprzątaczki,

a)konserwatora

b)woźny,

c)sekretarka.

   d)ksiegowa

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi

załącznik do umowy o pracę.

§ 18.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość
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tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

a) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, przestrzegać zapisów

statutowych,

c)zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

usuwać drobne usterki wzg1ędnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

d) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

e) w sali gimnastycznej i na boisku sportowym używać tylko sprawnego sprzętu,

f) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, . pełnić dyżury zgodnie z opracowanym

harmonogramem,

g) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

h) dbać o poprawność językową uczniów,

i) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

j) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności  pedagogiczne,

k) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

l) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

m) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

n) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

o) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w

ramach zajęć pozalekcyjnych.

§ 19.1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów

pokrewnych, wychowawcy klas; mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum kierownik zespołu.

3. Do zadań zespołu m. in. należy:

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju

uczniów,

c) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 20.1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
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2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca

opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz

samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy i

oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że:.

Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam

nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§ 21.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w

szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:

a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie pro

rodzinne,

c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań

wychowawczych,

d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

e) współpracować z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Śremie.

f) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

g) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

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

i) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności

osoby ludzkiej,

j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się

ucznia,

k) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc

przed zakończeniem okresu,

l) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego

stopniach okresowych/rocznych,

m) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami,
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3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

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

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Śremie

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 22.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni

obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.

Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania

ucznia na danym terenie.

2.  Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to

pozwalają.

3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może

zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 23.1.  Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw.

1. Każdy uczeń ma prawo do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, procedurach, jakie

przysługują uczniom w przypadku naruszenia ich praw.

2. Obowiązek poinformowania o prawach i procedurach odwoławczych mają dyrektor i wychowawcy klas.

2.             Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań  .

1. Uczeń zdolny, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do indywidualnego toku programu nauki.

2. Zgodę na indywidualny tok lub program nauki wydaje dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii od

Rady Pedagogicznej i poradni pedagogiczno- psychologicznej.

3. Każdy posiada wolność sumienia, re1igii i przekonań.

1. Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań- także światopog1ądowych i religijnych- jeśli

nie narusza dobra innych.

2. Uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki. Lekcje te szkoła organizuje na prośbę rodziców

lub uczniów (pełnoletnich).

3. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem
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dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

4. Ocena z religii lub etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego, nie ma wiec wpływu na

promowanie ucznia i nie jest brana pod uwagę podczas obliczania średniej ocen ucznia.

4. Uczeń ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii.

1. Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania,

otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie.

2. Wolność wypowiadania poglądów i opinii przysługuje każdemu uczniowi oznacza także możliwość

wyrażania opinii o treściach programowych oraz o metodach nauczania.

3 Uczeń ma prawo do posiadania i wypowiadania kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z

kanonem nauczania. Prawo to nie zwalnia ucznia od znajomości treści przewidzianych materiałem

nauczania.

4. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z pog1ąddami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na

uzyskiwane przez ucznia oceny merytoryczne.

5. Uczniowie szkoły mają  prawo do przedstawiania radzie szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych

praw uczniów.

6. Samorząd uczniowski na wniosek dyrektora szkoły może wyrazić pisemną opinię o pracy nauczyciela

podlegającego ocenie.

7. Samorząd uczniowski ma także prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz wyboru

opiekuna samorządu.

5. Uczeń ma prawo do

życia bez przemocy fizycznej i psychicznej.

1. Każdy uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności.

2. Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły.

3. Kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.

4. Każdy uczeń ma prawo do ochrony prawnej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub

psychicznej.

6. Uczeń ma prawo do

informacji.

1. Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

2. Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczni6w (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, itp.)

będące w dyspozycji wychowawcy innych pracowników szkoły nie mogą być rozpowszechniane.
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3. Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publiczne odczytywanie listów

ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.

7. Uczeń ma prawo do

informacji.

1. Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o

każdej wystawionej ocenie. Na prośbę ucznia lub rodzica ocena ta powinna być krótko uzasadniona.

2. Nauczyciel, na prośbę ucznia lub rodziców ucznia, udostępnia do domu na określony czas sprawdzone i

ocenione pisemnie prace kontrolne.

3. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Sposób przekazania tych informacji musi być dostosowany do wieku ucznia.

4. Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych ocenach okresowych lub rocznych. Informacja taka

musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w terminie określonym w statucie szkoły.

5. Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej na zakończenie semestru lub

roku. Informacja ta musi być przekazana rodzicom ucznia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej w terminie określonym w statucie szkoły.

6. Uczeń ma prawo do

informacji o zasadach oceniania zachowania uczniów oraz o możliwościach odwoływania do ustalonego

stopnia.

7. Uczeń ma prawo do

informacjach o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania  egzaminu poprawkowego,

klasyfikacyjnego  oraz zasadach poprawiania ocen.

8 Uczeń ma prawo do nauki.

1. Uczeń ma prawo do

swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie

ucznia z klasy lub nie wpuszczenie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu.

2. Uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki powinny

umożliwić uczniom korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć w szkole oraz po ich zakończeniu.

3. Uczeń ma prawo do

pomocy w nauce. Szkoła, w miarę możliwości, jest zobowiązana do zapewnienia realizacji tego prawa.

4. Uczeń ma prawo do

pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Pomoc
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psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, klas wyrównawczych, klas terapeutycznych, świetlic

terapeutycznych.

9. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia.

1. Uczeń ma prawo

do higienicznych warunków nauki.

2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalany z

uwzględnieniem:

1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

2) różnorodności zajęć w każdym dniu,

3) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem

przedmiot6w, których program tego wymaga.

3. Uczeń ma prawo do

odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej

temperatury w salach lekcyjnych  (+15º C) dyrektor szkoły obowiązkowo zawiesza czasowo zajęcia

szkolne.

10. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania  stypendium

socia1nego  i  pomocy  materialnej. Fundusze na ten cel zapewnia organ prowadzący szkole; szkoła

opracowuje regu1amin przyznawania stypendium.

1. Formami pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy uczniom

szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (...),zwanymi dalej ,,świadczeniami", są:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium szkolne za wyniki w nauce,

3) stypendium Prezesa

RM,

4) stypendium MEN

dla wybitnie uzdolnionych uczni6w,

5) stypendium MKiS za

osiągnięcia artystyczne,

6) zakwaterowanie w

internacie lub bursie,

7) korzystanie z
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posiłków w stołówce szkolnej, internatu lub bursy albo refundowanie opłat ponoszonych w stołówce

prowadzonej przez inny podmiot,

8) zasiłek losowy.

11. Uczeń ma prawo do zrzeszania się.

1. Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.

2. O  przynależności  ucznia niepełnoletniego  do  danej  organizacji stowarzyszenia decydują rodzice;

uczeń pełnoletni decyduje sam.

3. Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatna sprawa ucznia i jego

rodziców.

12. Uczeń ma prawo do ochrony swojej własności.

Art. 64

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie

prawnej.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia I 997r.

Art. 1

Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony

swojej własności, chyba ze w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz

zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.

Protokół Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka Podstawowych Wolności

sporządzonych w Paryżu dnia 20 marca 1952r.

 13. Uczeń ma prawo do odwoływania się.

1. Uczeń ma prawo do

odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, Rady Pedagogicznej i dyrektora.

Art. 63.

Każdy ma prawo składać petycję, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej

zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z

wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania

petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.

Inne przepisy mówiące o trybie odwołania zawarto w statucie.

Statut Gimnazjum w  Manieczkach, strona nr24



Par. 3

1. Statut szkoły nie może być sprzeczny z ramowanym statutem.

2. Regulaminy działalności rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego

uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

Par.  4

Dyrektor szkoły zapewnia możliwość' zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności

szkolnej.

Par.  8

1. Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,wychowawcą".

2. Statut szkoły określa możliwości i sposób wpływania przez rodziców uczniów na dobór bądź zmianę

nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierza, bądź powierzał, zadania wychowawcy oraz tryb

postępowania w tej sprawie.

Par. 9

Statut szkoły szczegółowo określa kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób

rozwiązywania sporów pomiędzy nimi, w szczególności przez:

1) zapewnienie

każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich

kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie szkoły,

2) umożliwianie

rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3) zapewnienie bieżącej

wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub

decyzjach.

Par. 11

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania j kształcenia dzieci. Statut szkoły

określa:

1) formy tego

współdziałania uwzg1ędniając prawo rodziców do:

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

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów,
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c) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dalszego kształcenia swych dzieci,

d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy

szkoły.

Par. 36

1. Statut szkoły określa

rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. Nie mogą być

stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2. Statut szkoły może

określać przypadki, w których, z zastrzeżeniem ust. 3, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę

upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów.

3. Uczeń szkoły

podstawowej może by6 skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej

szkoły podstawowej, chyba ze uczeń ukończył 15 lat oraz kurator oświaty zwolnił tego ucznia od spieniania

obowiązku szkolnego.

4. Szkoła  ma

obowiązek  informowania  rodziców  (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub

zastosowaniu wobec niego kary.

Uczeń gimnazjum ma prawo:

a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

b) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

c) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 6.2.

d) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej

e) poszanowania swej godności,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

h) korzystania z pomocy doraźnej,

i) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

j) noszenia emblematu szkoły,

k) nietykalności osobistej,

l) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

m) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl

obowiązujących regulaminów,
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n) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

c) wystrzegać się szkodliwych nałogów,

d) naprawiać wyrządzone szkody materialne,

e) przestrzegania zasad kultury współżycia,

f) dbania o honor i tradycje gimnazjum,

g) podporządkowania się zaleceniom i zarządzaniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz

ustaleniom samorządu uczniowskiego,

h) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 6.2.0 ile brak możliwości polubownego

rozwiązania problemu,

i) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez

społecznie akceptowane formy.

3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b) wzorową postawę, wybitne osiągnięcia,

d) dzielność i odwagę.

4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego,

rady rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:

a) pochwala wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

b) pochwala dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c) dyplom,

d) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

e) nagrody rzeczowe, wpis do "Złotej Księgi".

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Rade Rodziców gimnazjum.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Ustala się następujące rodzaje kar.

a) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

b) upomnienie dyrektora,

c) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
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d) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

e) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

f) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału lub klasy tej szkoły.

9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców

do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.

10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów,

gdy ten:

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b) dopuszcza się kradzieży,

c) wchodzi w kolizję z prawem,

d) demoralizuje innych uczniów,

e) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

11.Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do

innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Regulaminy okreś1ające działa1ność 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

oświatowym.

§ 25.  Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 26.1.  Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkolę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na

mocy odrębnych przepisów.

§ 27.1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna. 

2. Nowelizacja Statutu następuję w formie uchwał.
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