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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Gimnazjum Nr 4 w Rzeszowie zwane w dalszej części Statutu Gimnazjum mieści się przy 

ulicy Błogosławionej Karoliny 21. 

2. Obejmuje swym zasięgiem obwód ujęty Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr VI/86/2015, 

z dnia 16 lutego 2015. 

3. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miasto Rzeszów. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

5. Cykl kształcenia trwa 3 lata. 

 

II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 

§ 2 

 

1. Gimnazjum: 

1) realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia uczniom: 

a) zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do dalszej edukacji; 

b) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyk; 

c) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

d) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

e) dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Gimnazjum 

i wieku ucznia poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy; 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 
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c) realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

b) system stypendiów; 

c) umożliwianie korzystania z posiłków. 

 

§ 3 

 

1. Realizacja celów i zadań następuje poprzez: 

1) kształcenie zgodne z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla 

trzeciego etapu edukacyjnego; 

2) Zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzonych na: 

a) poziomie III.0 – dla początkujących; 

b) poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego; 

3) rozwijanie i ukierunkowanie ciekawości poznawczej, aktywności badawczej 

i ekspresji; 

4) wspomaganie ucznia w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej; 

5) wzmacnianie wiary ucznia we własne siły i zdolność osiągania wartościowych 

i trudnych celów; 

6) zachęcanie uczniów do samokształcenia; 

7) zapewnianie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

8) edukację zdrowotną - stwarzanie uczniom możliwości poszerzania wiedzy 

i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia: 

a) profilaktyka zachowań ryzykownych; 

b) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

c) organizowanie spotkań z psychologami, lekarzami, pedagogami. 

9) ułatwianie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: 

a) spotkania z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych lub wyższego 

cyklu kształcenia; 

b) wyjazdy na targi edukacyjne; 

c) projekcje filmów oświatowych; 
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d) pogadanki zawodoznawcze; 

e) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

10) kształtowanie postaw moralnych i społecznych umożliwiających akceptację 

i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym; 

11) organizowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego pełnemu rozwojowi 

umysłowemu uczniów oraz realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie 

o systemie oświaty; 

12) wpajanie zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania 

i współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie; 

13) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska: 

a) konkursy ekologiczne; 

b) wycieczki połączone z porządkowaniem otoczenia; 

c) apele i gazetki tematyczne; 

d) działania profilaktyczne; 

e) realizacja programów proekologicznych; 

14) przygotowanie uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu: 

a) koła zainteresowań; 

b) zajęcia poznawcze;  

c) zajęcia rekreacyjno – sportowe; 

d) zajęcia turystyczno – krajoznawcze; 

e) zielone szkoły; 

f) zajęcia kulturalno – rozrywkowe; 

g) współpraca z placówkami upowszechniania kultury; 

15) zapewnienie dostosowania treści, metod i form organizacyjnych nauczania do 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

16) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną niezwłocznie w przypadku 

stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy; 
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17) stwarzanie warunków do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków poprzez:  

a) działalność innowacyjną i eksperymentalną; 

b) udział w projektach; 

c) udział w kołach zainteresowań; 

d) udział w organizacjach działających na terenie szkoły; 

e) konkursy przedmiotowe; 

f) zawody sportowe; 

g) przeglądy zespołów; 

h) eksponowanie wytworów działalności wychowanków; 

i) realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania; 

18) indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami, 

zwłaszcza do : 

a) uczniów mających trudności w nauce, z mikrodeficytami i zaburzeniami 

rozwojowymi: 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz o charakterze terapeutycznym; 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i higienistką; 

- współpraca z rodzicami; 

b) uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, 

sierot: 

- pomoc pedagoga szkolnego; 

- wywiady środowiskowe; 

- poznanie warunków domowych ucznia; 

- udzielanie pomocy doraźnej (żywienie w formie obiadów jednodaniowych 

finansowanych ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, 

pomoc materialna i rzeczowa w ramach akcji charytatywnych); 

 - informowanie o możliwości wnioskowania o pomoc do właściwych instytucji; 

19) zapewnienie młodzieży poszanowania ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; 

20) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i religijnej zgodnie z wyznaniem 

w oparciu o zasady tolerancji; 

21) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
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22) informowanie rodziców i opiekunów wychowanków o ich osiągnięciach 

dydaktycznych, niepowodzeniach szkolnych, zachowaniu, postawach oraz 

wskazywanie sposobów pomocy  w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – 

wychowawczych; 

23) pełnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw w budynku i na boisku szkolnym 

według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim zgodnie z Regulaminem 

pełnienia dyżurów; 

24) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych 

przez szkołę na jej terenie i poza nim: 

a) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 

b) dbanie o bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych zgodnie z Regulaminem 

organizacji wycieczek szkolnych, krajoznawstwa i turystyki; 

c) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

d) uwzględnianie zasady różnorodności zajęć w każdym dniu nauki; 

e) przestrzeganie zasad nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego 

samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga; 

25) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

stwarzanie warunków do ich przestrzegania zgodnie z procedurami w zakresie BHP ; 

26) organizację zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych; 

planowaniem i realizacją zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

zajmuje się nauczyciel lub specjalista wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

27) zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania. 
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§ 4 

 

1. Treści szczegółowe dotyczące oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania, który stanowi integralną część Statutu. 

 

III. ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 5 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół; 

3) Rada Rodziców Zespołu Szkół; 

4) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół. 

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski uchwalają 

regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i 

niniejszym statutem.                                                                                                                  

3. Wicedyrektor Zespołu Szkół wykonuje swoje obowiązki ustalone przez dyrektora 

szkoły na podstawie ustawy o Systemie Oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, Kodeksu 

Pracy, Regulaminu Pracy i zadań wynikających ze stanowiska pracy. 

 

§ 6 

Dyrektor Gimnazjum 

 

1. Gimnazjum kieruje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie, powołany na to stanowisko 

przez organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą 

o systemie oświaty, które są zawarte w Statucie Zespołu Szkół Nr 7. 
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§ 7 

 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tworzą jedną Radę Pedagogiczną. 

2. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół. 

 

§ 8 

Rada Rodziców 

 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców Gimnazjum jest plenarne zebranie rodziców. 

2. Zadania i kompetencje Rady Rodziców określa Statut Zespołu Szkół. 

 

§ 9 

 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tworzą jeden Samorząd Uczniowski. 

2. Szczegółowe zadania i zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa Statut Zespołu 

Szkół.  

 

§ 10 

 

Współdziałanie organów Gimnazjum i sposoby rozwiązywania spraw spornych  

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów Gimnazjum jest Dyrektor 

Zespołu Szkół, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę 

informacji. 

2. Organy Gimnazjum współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły, 

wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.  

3. Spory między organami Gimnazjum rozwiązywane są przez Dyrektora. 
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4. Dyrektor: 

1) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie 

organ prowadzący; 

2) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej; 

3) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie; 

5) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem, a rodzicem; 

6) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim organom szkoły, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 

5. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się wewnątrz danego organu. 

6. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia przewodniczącemu samorządu uczniów, który 

wniosek, po uzgodnieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, kieruje do 

wychowawcy, wychowawca rozstrzyga sprawę sporną; 

2) sprawy nie rozstrzygnięte kieruje się do Dyrektora, którego decyzja jest ostateczna. 

7. W celu rozwiązania konfliktów Dyrektor: 

1) organizuje spotkania i przeprowadza rozmowy ze stronami; 

2) przedstawia im koncepcje rozwiązań problemów prowadzących do łagodzenia 

sporów i rozwiązywania spraw będących ich źródłem. 

8. W przypadku niepowodzenia działań, o których mowa w powyższym paragrafie 

i zaostrzeniu się konfliktu, Dyrektor zawiadamia o zaistniałej sytuacji organ prowadzący 

lub nadzorujący Zespół Szkół. 

 

IV. CYKL KSZTAŁCENIA I SPOSOBY PROMOWANIA UCZNIÓW 

 

§ 11 

 

1. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 
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3. Uczniowie Gimnazjum są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na 

koniec każdego roku szkolnego. 

4. W trakcie cyklu kształcenia w Gimnazjum wystawia się uczniom na zakończenie roku 

szkolnego świadectwo ukończenia klasy. 

5. Na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum wystawia się uczniom świadectwo 

ukończenia szkoły. 

6. W trzeciej klasie Gimnazjum uczniowie są obowiązani przystąpić do egzaminu 

przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, obejmującego wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określone 

w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

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

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

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej; wiadomości i umiejętności 

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, 

fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

8. Uczniowie w trakcie kształcenia w Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu 

edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum. 

10. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum określa „Procedura 

realizacji projektu edukacyjnego”. 
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V. ORGANIZACJA GIMNAZJUM, ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

§ 12 

 

Zasady ogólne 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz 

organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa 

w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego. 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. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Gimnazjum, Dyrektor ustala 

tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć, uwzględniając przy tym zasady 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 13 

 

1. Gimnazjum dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami umożliwiającymi 

działalność pedagogiczno - wychowawczą, administracyjną, socjalną, pracę organizacji 

uczniowskich. Zostały one wymienione w Statucie Zespołu Szkół. 
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§ 14 

 

Zasady rekrutacji 

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, 

młodzież zamieszkałą w obwodzie Gimnazjum. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej.  

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez 

organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Wymagane dokumenty oraz 

sposób przeliczania punktów określa organ prowadzący, a terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego - kurator oświaty. 

3. Postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie 

oświaty, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Gimnazjum. 

4. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są 

przyjmowani do Gimnazjum w pierwszej kolejności. 

1) przyjęciu ucznia do szkoły, w trakcie roku szkolnego, decyduje Dyrektor szkoły, 

z wyjątkiem przypadków młodzieży zamieszkałej w obwodzie szkoły, które 

przyjmowane są z urzędu. 

5. Na wniosek rodziców Dyrektor Gimnazjum może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 5 może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołączono: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej w gimnazjum; 

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych. 
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7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w zajęciach, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

§ 15 

 

Oddział 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych jest regulowana uchwałą Rady Miasta Rzeszowa. 

3. Oddział dzieli się na grupy, jeżeli zajęcia wymagają specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie 

ramowych planów nauczania: 

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;  

2) zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 12 

uczniów i nie więcej niż 26 uczniów, z podziałem na dziewczęta i chłopców. 
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§ 16 

Organizacja zajęć 

 

1. Zajęcia w Gimnazjum prowadzone są: 

1) w systemie klasowo – lekcyjnym; 

2) w układzie zajęć pozalekcyjnych; 

3) w toku nauczania indywidualnego; 

4) w układzie zajęć pozaszkolnych. 

2. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo - lekcyjnym. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 45 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

4. W razie nieobecności nauczyciela Dyrektor, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, 

może zmienić organizację zajęć: 

1) odwołuje zajęcia, jeśli to możliwe; 

2) organizuje zastępstwo innego nauczyciela; 

3) łączy uczniów przy podziale na grupy. 

5. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczanie języków obcych, informatyki, 

kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

6. Organizacja 4 - tej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego może przebiegać 

w formach: 

1) zajęcia sportowe i rekreacyjne; 

2) gry i zabawy ruchowe; 

3) zajęcia korekcyjno – wyrównawcze; 

4) aktywne formy turystyki; 

5) imprezy rekreacyjne i rozgrywki sportowe; 

6) udział w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych; 

7) uczestnictwo w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. 
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7. Religia, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice sobie tego życzą: 

1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione; 

2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – 

wychowawczymi; 

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze 

kościelne; 

4) nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań; 

5) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 

obowiązków wychowawcy klasy; 

6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z Dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania; 

7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego; 

8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo; 

9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym; 

10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 

11) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę; 

12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych; 

13) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania 

i zgodności z programem prowadzi Dyrektor oraz wizytatorzy diecezjalni. 

8. Dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie, Gimnazjum może zorganizować 

lekcje etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 osób, zgodnie z Rozporządzeniem MEN 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii. 
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§ 17 

Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, o którym informacja wraz z 

tematem jest odnotowana na świadectwie ukończenia Gimnazjum zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego. 

2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy 

wsparciu nauczyciela-opiekuna projektu, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z 

zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Projekt jest realizowany przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych przypadkach realizacja jego 

może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych pierwszego okresu 

szkolnego klasy trzeciej. 

4. Realizacja projektu obejmuje: 

a)wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie; 

b)opracowanie Karty Pracy Zespołu; 

c)zbieranie materiałów i ich selekcja; 

d)spisanie Kontraktu pomiędzy zespołem a opiekunem. 

5. Regulamin realizacji projektu zawiera Załącznik Nr I do Statutu Gimnazjum Nr 4. 

 

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

 

§ 18 

 

Zasady zatrudniania 

 

1. Nauczycieli oraz innych pracowników ekonomicznych, administracyjnych 

i pracowników obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor z zachowaniem stosownych przepisów 

resortowych oraz prawa pracy. 

2. Pensum godzin nauczyciela określa Karta Nauczyciela. 
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§ 19 

 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela 

i Kodeks Pracy. 

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) dbanie o prawidłowy przebieg prowadzonego procesu edukacyjnego 

i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiedniego programu nauczania; 

2) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum; 

3) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy; 

4) przestrzeganie zapisów statutowych; 

5) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

6) sprawdzanie na każdej lekcji obecności uczniów; 

7) pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem; 

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wycieczek, zawodów sportowych, 

rajdów i wyjazdów okolicznościowych np. do kina, teatru, na koncerty itp.; 

9) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

10) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego 

sprzętu; 

11) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów w pracowniach  

o zwiększonym ryzyku wypadkowości; 

12) podnoszenie własnej wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności 

dydaktycznych; 

13) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

14) wprowadzanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

15) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i szkoleniach; 

16) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności  

i zainteresowań; 

17) dbanie o poprawność językową uczniów;  
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18) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę 

kryteriami oraz sprawiedliwe ich traktowanie; 

19) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń 

szkolnych i życiowych poprzez indywidualizację procesu nauczania, organizowanie 

form samopomocy koleżeńskiej; 

20) prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

21) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów; 

22) dokonanie wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego; 

23) towarzyszenie uczniom na poszczególnych etapach pracy nad projektem 

edukacyjnym poprzez: 

a) przekazanie podstawy wiedzy na temat wybranego zagadnienia i udzielenie 

pomocy uczniom w zdobywaniu umiejętności umożliwiających przeprowadzenie 

projektu; 

b) przedstawienie możliwych tematów projektów edukacyjnych lub pomoc uczniom 

w zaproponowaniu własnej problematyki; 

c) pomoc w stworzeniu planu działań i podziału zadań oraz w wyborze formy 

prezentacji końcowej; 

d) podanie kryteriów oceniania; 

e) konsultowanie i akceptacja realizacji kolejnych etapów zadania; 

f) stworzenie możliwości publicznej prezentacji efektów projektu oraz ocenienie go; 

24) prowadzenie w szkole obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami, mającej na celu rozpoznanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 

w uczeniu się, jak również rozpoznanie istniejących trudności; 

25) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są 

zespoły przedmiotowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany 

przez Dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Zadania zespołów przedmiotowych 

to: 

1) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy; 

2) opiniowanie proponowanych przez nauczycieli programów nauczania; 
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3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

4) właściwy dobór treści nauczania w celu optymalnego przygotowania uczniów do 

egzaminu gimnazjalnego i podniesienia jakości pracy szkoły; 

5) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych; 

6) praca z uczniem zdolnym. 

5. Zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania 

z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

6. Wychowawcy klas gimnazjalnych tworzą zespół wychowawczy, którego pracą kieruje 

osoba powołana przez Dyrektora. 

7. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) koordynacja pracy wychowawczej; 

2) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

3) nowelizacja Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w zakresie stopni z zachowania;  

4) współpraca z pedagogiem szkolnym. 

8. W szkole mogą być zatrudnieni specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej. 

9. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz, w Gimnazjum może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

 

§ 20 

 

Wychowawca klasy 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział - klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale – wychowawcy. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca opiekuje 

się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w Gimnazjum, chyba, że Rada Szkoły 

złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel 

wniesie stosowną prośbę o zmianę. 
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3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) rozwijanie samorządnych form życia klasy, sprawowanie opieki nad samorządem 

klasowym, aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska przez 

stwarzanie dogodnych warunków dla statutowej działalności organizacji 

uczniowskich; 

4)  wdrażanie do gospodarności i wyrabiania poczucia odpowiedzialności za czystość, 

estetykę klasy oraz pomieszczeń szkoły i jej terenu; 

5) utrwalanie nawyków dbania o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad BHP 

w życiu szkolnym i poza szkołą; 

6) ustalanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków 

zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami, nauczycielami 

i pedagogiem szkolnym; 

7) eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania i ochrona przed 

demoralizującym działaniem środowiska; 

8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia szkolnego, 

integrujące zespół uczniowski; 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

wynikające z Programu Wychowawczego Gimnazjum oraz Szkolnego Programu 

Profilaktyki; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów, także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi); 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
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a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci; 

b) udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum; 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia; 

7) planuje i koordynuje udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej:  

a) ustala formy udzielania tej pomocy, określa okres jej udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, 

b) planując pracę z uczniem, który był już objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, uwzględnia wnioski wynikające z wcześniejszych obserwacji, 

zawarte w dokumentacji (dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

specjalistycznych), 

c) informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, 

d) planując swe działania współpracuje z rodzicami ucznia oraz innymi 

nauczycielami specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną lub innymi osobami, z inicjatywy których udzielana 

jest uczniowi pomoc. 

5. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału, tj. 

dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne. 

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego, a także: 

1) prowadzi działania organizacyjne, związane z realizacją projektu przez wszystkich 

uczniów klasy, dotyczące w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy; 

b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt 

z opiekunami grup projektowych; 

c) przekazywania rodzicom informacji o wynikach monitorowania; 

2) porozumiewa się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 
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3) dokonuje zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego  

w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne - 

ustalone przez szkołę). 

 

§ 21 

 

Pedagog szkolny 

 

1. Głównym zadaniem pedagoga szkolnego jest organizowanie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki. 

2. Pedagoga szkolnego zatrudnia i zwalnia Dyrektor zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa. 

2a. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielaniepomocypsychologiczno-pedagogicznejwformachodpowiednichdo 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

7) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
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1) szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, którą organizuje dyrektor szkoły zgodnie z rozporządzeniem ministra; 

2) pomoc udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych; 

3) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

c) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; 

d) zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

e) zajęć z doradztwa zawodowego; 

f) porad i konsultacji. 

4. Dyrektor szkoły powołuje zespoły nauczycieli, które planują i koordynują pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną. Koordynatorem pracy zespołu jest wychowawca klasy. 

5. Zespół: 

1) konstruuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny; 

2) dokonuje oceny efektywności realizowanych zajęć; 

3) organizuje spotkania w miarę potrzeb, w których mogą uczestniczyć rodzice oraz inni 

specjaliści. 

6. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną uczniowi - na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia 

złożony u Dyrektora Szkoły i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, 

7. Szczegółowy plan działania pedagoga i prowadzoną przez niego dokumentacją określa 

Zakres zadań i obowiązków pedagoga szkolnego. 

 

§ 22 

 

Pracownicy niepedagogiczni (administracja i obsługa) 

 

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia Dyrektor, sporządza zakres czynności 

dla określonych stanowisk w oparciu o stosowne przepisy prawa. 
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2. Obsługę księgowo - administracyjną prowadzi administracja Zespołu Szkół. 

 

§ 23 

 

Pomoc i opieka socjalna i zdrowotna 

 

1. Szkoła zapewnia okresową opiekę pielęgniarską nad uczniem. 

2. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków w stołówce szkolnej. 

3. Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor. 

4. W wypadkach uzasadnionych sytuacją materialną ucznia, Dyrektor na wniosek 

wychowawcy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pedagoga szkolnego, 

może wnioskować o przyznanie pomocy materialnej lub dofinansowanie do posiłku 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 24 

 

Współdziałanie z rodzicami 

 

1. Gimnazjum współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Spotkania z rodzicami uczniów organizuje się według harmonogramu spotkań na dany rok 

szkolny w celu poinformowania ich o osiągnięciach dydaktycznych, niepowodzeniach 

szkolnych, zachowaniu, postawach dzieci oraz wskazania sposobów pomocy 

w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych. 

3. Na początku roku szkolnego organizuje się wstępne spotkania w celu zaznajomienia 

rodziców z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Gimnazjum, a przede wszystkim: 

1) zadaniami edukacyjno - wychowawczymi i wymaganiami Gimnazjum związanymi 

z cyklem kształcenia; 

2) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

4. Oprócz stałych spotkań szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość indywidualnych 

spotkań z wychowawcami i nauczycielami w celu uzyskania: 

1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka; 
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2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka. 

5. W szczególnych przypadkach dotyczących spraw edukacyjno - wychowawczych 

Gimnazjum kontaktuje się z rodzicami określonego ucznia. 

 

VII. UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 25 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do: 

1) informacji na temat zakresu wymagań; 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania 

wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

3) poznania zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

5) poszanowania swej godności; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego osób 

trzecich; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;  

9) nietykalności osobistej; 

10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

11) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

w myśl obowiązujących regulaminów; 

12) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z ustaleniami w sprawie jej przyznawania; 

13) reprezentowania Gimnazjum w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 

14) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych uzyskują uczniowie: 
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a) klas I Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016; 

b) klas II Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017; 

c) klas III Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. 

2. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, 

a zwłaszcza: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

nieusprawiedliwienie 50% nieobecności w ciągu miesiąca skutkuje sankcjami 

zapisanymi w ustawie o systemie oświaty; 

2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum; 

3) wystrzegania się nałogów, niedozwolone jest wnoszenie i używanie na terenie szkoły 

papierosów, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i wszelkich innych 

używek; 

4) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych; 

5) dbania o honor i tradycje Gimnazjum; 

6) zakaz jedzenia, picia, żucia gumy na lekcjach; 

7) nieprzynoszenia i używania na terenie szkoły urządzeń elektronicznych (takich jak: 

laptopy, tablety, przenośne konsole do gier, aparaty fotograficzne, kamery, 

dyktafony, odtwarzacze MP3 i MP4) i elektrycznych (m.in. prostownic, suszarek do 

włosów, lokówek), przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu oraz zawierających 

symbole lokalnych klubów sportowych. Wyjątek stanowią zajęcia edukacyjne oraz 

imprezy szkolne, podczas których urządzenia te mogą być wykorzystywane za zgodą 

i pod nadzorem nauczyciela; 

8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej 

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

9) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz 

ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy; 

10) przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany 

na świadectwie ukończenia Gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

3. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. 

4. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 
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1) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas 

wszystkich zajęć edukacyjnych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). 

2) Poza zajęciami edukacyjnymi telefon może być używany w trybie „milczy” wyłącznie 

w podstawowych funkcjach telefonu (wykonywanie i odbieranie połączeń, wysyłanie 

i odbieranie smsów). 

3) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje odnotowanie tego przypadku przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. 

W przypadku złamania zakazu nauczyciel ma prawo zatrzymać sprzęt, wyłączyć go  

w obecności ucznia i pozostawić w sekretariacie do odebrania przez rodziców. 

4) Niedozwolone jest nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły za pomocą 

wszelkich urządzeń rejestrujących. Wyjątek stanowią uroczystości szkolne – wówczas 

zgodę musi wyrazić Dyrektor. 

5) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione przez 

uczniów. 

6) Zabrania się uczniom wszelkich działań agresywnych skierowanych do innych osób. 

7) Zakazuje się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

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

 

§ 26 

 

Ubiór ucznia 

 

1. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń: 

1) zabrania się noszenia odzieży: 

a) odsłaniającej plecy, brzuch, dekolt, uda, nakryć głowy, 

b) zawierającej napisy i znaki nawołujące do czynów niezgodnych z prawem, 

c) zawierającej symbole lokalnych klubów sportowych (na zajęciach wychowania 

fizycznego dopuszcza się noszenie koszulek z logo); 

2) noszony strój musi być wykonany z nieprzezroczystej tkaniny; 

3) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne: tzw. 

„miękkie” (np. tenisówki, „halówki”, obuwie sportowe dostosowane do zajęć 

halowych) lub obuwie zdrowotne zalecone przez lekarza (zaświadczenie lekarskie). 
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Każdorazowy brak obuwia wpisywany jest do dziennika lekcyjnego. Trzykrotny brak 

obuwia zmiennego skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień; 

4) w szkole niedozwolone jest posiadanie tatuaży, noszenie makijażu, kontrowersyjnych 

fryzur (wygolenie części lub całej głowy, dredy, fryzury świadczące o przynależności 

do subkultur młodzieżowych, farbowanie włosów), oraz długich lub pomalowanych 

paznokci i tipsów; 

5) zabrania się noszenia kolczyków przez chłopców, w przypadku dziewcząt dozwolone 

jest posiadanie po jednym kolczyku w uchu; zabrania się noszenia kolczyków 

w miejscach innych niż uszy, noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa oraz charakterystycznej dla subkultur młodzieżowych. 

Zakazuje się noszenia kolczyków zwanych tunelami. Dotyczy to zarówno dziewcząt, 

jak i chłopców; 

6) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki;  

7) wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na oceny z przedmiotu.  

2. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna. 

3. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) strój dziewczęcy: biała bluzka zakrywająca ramiona i brzuch, ciemne eleganckie 

spodnie lub ciemna spódnica nie krótsza, niż do kolan; 

2) strój chłopięcy: biała koszula i ciemne długie spodnie lub garnitur; 

3) elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie. 

 

§ 27 

 

Nagrody i wyróżnienia  

 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorową postawę; 
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3) aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska; 

4) dzielność i odwagę; 

5) wybitne osiągnięcia w szkole i na rzecz szkoły. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) pochwałą wychowawcy wobec całej klasy; 

2) pochwała wychowawcy w formie listu pochwalanego; 

3) pochwała Dyrektora wobec uczniów Zespołu; 

4) list pochwalany Dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów); 

5) dyplom uznania od Dyrektora; 

6) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora; 

7) stypendium. 

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z tego samego tytułu można przyznać  więcej niż jedną nagrodę. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, 

z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

6. Zespól informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

§ 28 

 

Kary i tryb odwoływania się od wymierzonej kary 

 

1. Za nieprzestyganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, 

uczeń może zostać ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji; 

3) upomnieniem Dyrektora; 

4) naganą Dyrektora; 

5) pozbawieniem pełnionych na forum Zespołu funkcji; 

6) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych 

zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem 

tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

7) obniżeniem oceny z zachowania- do najniższej włącznie; 
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8) przeniesieniem do równoległej klasy; 

9) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora po wyczerpaniu innych możliwości 

ukarania ucznia lub popełnienia  szczególnie nagannego czynu. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 i 2, nakłada Dyrektor Zespołu. 

4. O nałożonej karze informuje się rodziców. 

5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie 

może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4. 

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu  7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygniecie Dyrektora jest ostateczne. 

7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Przepisy ust.5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio, z tym że przed podjęciem 

rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

8. Przeniesieniem ucznia do innej szkoły, w formie decyzji administracyjnej, dokonuje 

Dyrektor. Przeniesienie następuje na podstawie decyzji kuratora. 

9. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wnioskować do Kuratora 

Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował poważny uszczerbek na zdrowiu innego ucznia; 

2) wielokrotnie dopuścił się kradzieży; 

3) wchodzi w kolizję z prawem; 

4) demoralizuje innych uczniów; 

5) permanentnie narusza postanowienia Statutu. 

10. Z listy uczniów może być skreślony: 

1) uczeń Gimnazjum przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły; 

2) uczeń Gimnazjum, jeżeli osiągnął pełnoletniość. 

11. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem 

właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski. 

12. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego. 

13. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania 

ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 29 

 

1. Statut Gimnazjum jest częścią Statutu Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie. 

2. Statut Gimnazjum tworzony jest przez Komisję Statutową, wchodzącą w skład Rady 

Pedagogicznej. 

3. Statut uchwala Rada Pedagogiczna. 

4. Wnioski dotyczące zmian w statucie mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły. 

5. Zmiany w statucie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 30 

 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dyrektor po utworzeniu statutu publikuje tekst ujednolicony Statutu. 

 


