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STATU T

PUBLICZNEGO GIMNAZTUM

w Kuczkach Kolonii



R0aDZIAŁI
Po st anoułi enia'łl'steo ne

$1

Gmnazjum jest szkołą publiczną zaspokajającą'potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w

zakresie ksaałcenią ff.no**ia i ópieti 
'ołoari"zry 

na poziomie gimnazjum. Siedzibą

gimnazjum jest budynek w Kuczkach Kolonii Nr 75'

$2
Gmnazjum tworzy,prowadzi i utrzymuje' prźeksaałca i znosi organ prowadzący gimnazjum'

$3
organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Gminy w Goździe'

$4
Podstawę funkcjonowania gimnazjum stanowią

l) Uchwała Nr Vtl/io/zoli Rady"Gminy w GoŻdzi9 w sprawi e założenia Gimnazjum, określająca

pi'ł"z*r. gimna'jur''' jego zasię-g terytorialny, stopień organizacyjny'

2) Ustawa o systemie'ósi'i"ty " 
Joiu 7 *r"esnia tggt roku i wydane na jej podstawie przepisy

wykonawcze,
3) Statut Gmnazjum i regulaminy wewnętrzne'

$s
W gimnazjum pobiera naukę młodzież w wióku ustawowego obowią.zku szkolnego' Nauka w

gińnazjum jest obowią,zko'wa i bezpłatna'

$6
Gimnazjum realizuje program lauczatiaońflony przezwłaściwego ministra do spraw oświaty'

$7
Gmnazjum stanowi organizacy1nąi programowąpodstawę wyższych szczebli ksaałcenia

ogolnego i zawodowego.

$8
Gmnazjum jest szkołąpełnąrealizującąplan i program kształcenia klas I - Itr'

$e
Gimnazjum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników oraz zakładem

os*iu'ooryrń s*iua."ą.ym usfugi edukacyjne dla zgromadzonych w nim uczniów'

$10
Porządek we$.nętrmy gimnazjum, obowiąj<i gimnazjum wobec pracowników i obowiądi

pracowników wóbec gimn azjum określa regulamin pracy'

$ 11

organem prowadzącym ntdz.orpedagogicńy nad gimnazjurn jest Mazowiecki Kurator ośdaty



Eio.ZDZIAŁI7
Cele i zadania gimnaziunt

$12
Gmnazjum spełnia fuŃcje: kształcącą wychowawczą opiekuńczą kompensacyjną i

kulturorwórcźą wotząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno

- społecznego, polity cznego i firycznego rozwoju uczniow'
$13

Gmnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie ośyiaty oraz przepisach

i aktacńwykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczegolności:

1) umoz1ińia zdobyóie wióazy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia

gtmnazjurą
2) imożliwi a'romłójtalentów i zainteresowań poznawczyct\ społecznycĘ artystycznych

i sportowycĘ
3) uńozfiwia absolwentom dokonanie Świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub

dokonanie wyboru zawodu,
4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzy1ające. realizowaniu celow i zasad określonych w

- 
ustawie, stosownie do waruŃów gimnazjum i wieku uczniów,

5) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum np.

oddziałów integracyj nycĘ
6) umozliwia podi'"yńanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w

szczególno3ci nauki językapolskiego oraz własnej historii i kultury,

I umozTiwia realizowanie 
"aińteresowń 

uczniów, realizowanie indywidualnych programów

nauczarńa orazukończenie gimnazjum w skróconym czasie.

$14
Głównymi celami gimnazjum są
@dozyciawspołeczeństwieludzidorosłychidodziałalności

pral*ycznej poqrzez:
u) 

"r.a"y*uni! 
norm moralnych i społecznych powszechnie akceptowanych w zbiorowości ludzi

dorosłych dla ich przyswojenia i stosowania,

b) zaponawarne z iaciodrącymi przemianami społeczno _ gospodarczymiw środowisku i

prognoząp otrzebkadrowylh dia jego rozwoju oraz wstępne przygotowanie do wykonywania

niektórych zadał\
c) udeielanie pomocy w zrozumieniu miejsca i roli człowieka jako dziecka lub matki w rodzinie,

vcaia* 
"bio'o*óści 

szkolnej, rówieśnika w grupie środowiska lokalnego, pracownika w

zakJadzie pracy i obywatela w krajr.l'

o wvrauianie umiejętńości obserwacji i selektprnego wartościowania zachodzących procesów,
' 

"i-"*i't 
iwydarziitw otaczającej rz.eczywistości oraz wyciągantaznich wniosków do

działalności praktycznej.
Z)Przygotowanil uczrriów do działań podejmowan1ch dla własnego rozwoju poprzez-

uj pouu-o'unie i wyzwalanie aktyłinościpomasłczej w procesie zdobywania wiedzy i

umiejętności'
b) snv#anie warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczycl\

cj zapozrrnra^e zróżmymi sposobami korzystania ze źródeł informacji przy poznawaniu

otaczającej rz eczywi sto ści,

d) wdrazanie do nawyku pracy samokształceniowej'

:iwyrabianie właściwegb $ózuoku do samego siebie i swoich poczynan w środowisku
' 
społec"nym i prąnodoi.'y*, umiejętności nawią,zywania prawidłowych kontak1ów z

oto.""rrió* 
'poł"."ny* 

i przyrodni cłym, szacunku dla tych środowisk oraz dla ich ochrony

i roanroju.
ł) Ksaałtówanie poczucia odpowiedzialności za własne Ęciei za los państwa poprzez

aj ksxałtowanie przekonania o potrzebie urządeenia zabezpieczenia własnego Ęciaw oparciu

o własną dziłłalność zawodowąi gospodarczą



b) ukaąlwanie potrzeby ponoszenia cięzarów majątkowych i osobistych dla zaspokojenia

niektorych potrzeb PublicznYch.
5) Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia gimnazjum.

$15
D la o siągni ęcia zamier zonych celow gimnazj um :

r) u^uji. całkowitąodpowiedzialność rodziców zawychowanie swoich dzieci, będzie
- 
wzrrricniać wysiłki wychowawcze domu rodzinnego poprzez:

a) rozbudowę róznych form opieki socjalnej dla uczrriow, w szczególności zaś pomocy materialnej

dla najbardziej potrzebującycb
ul iozwijani. opi"t i wychówawczej kompensujac9j braki i błędy w moralnym i społecznym
-' 

,o"*ó1,, rnło6riezy,'w szczegótnóści póznawanie warunków i potrzeb zryciamłodńezy,

z.otgaruzowanie poradnictrłra psychologi czno _ pedagogicznego,

c) utriymanie staĘch kontaktów z rodzicimi lub prawnymi opiekunami, organizowanie pomocy
' 

dydaktycznej dla uczniów słabych i zaniedbanycĘ
2) ńdzie sprzy1aćupowszechniuoiu i utrwalaniu w świadomości uczniow chrześcijańskich
' 
wartościzyóia jato podstawy ładu moralnego w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa-

$16
Szkoła będzie umozliwiałarozvłójzainteresowań ucanią rea7izację indyvidualnych programów

nauczanaoraz ukończenie szkĄ w skróconym czasie'

$17
Rodzice kierująswoje dzieci na nauk{ religii v/ momencie podjęcia przez nie nauki w gimnazjum-

Dla uczniów nie ucĄszczających na naukę religii organizuje się naukę eĘki zgodnie z odrębnymi

przepisami.

$18
Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauc€ religii lub eĘki nie możle byc powodem

dyslcrymina cji przezkogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

$le
Gimnazjum umozliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga, psychologa i

logopedy w poradni psychologiczno - pedagogicznej'

$20
Gimnazjum umozliwia uczniom mającym trudności w nauce udziałw zajęciach wyrównawcrycŁ|,

a ucznióm z grup dyspanseryjnych w iajęciach gimnastyki korekcyjnej w miarę mozliwości

finansowych organu prowadzącego szkołę.

Nauczyciet prze'dmiotu orzekao óuo*iąpLu uczęszczanianaĄęcia wyrównawc7ś, a nauczyciel

wycho*aniin y"rn"go przyjmuj",r.^iu lazajęciagimnastyki korekcyjnej po orzeczeniu wady

rozwojowej narządu ruchu pruez lekarza.

$21
Dyrektor gimnĘum może zezvłohćna indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do

av'"r.to'.-gi*-j''ą za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego

ucznią moze złoĘć:
1) uczeĄ za zgodąrodziców,
2) rodńce lub prawni opiekunowie ucznia'

siń.no*awóa Hasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznią zazgodąrodziców

,goć^"z obowigującymi w Ęm zakresie przepisami'



s22
Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i pełne bezpieczeństwo.w czasie

organizówany ćhpo"rnauczycieii zajęc na jego terenie orazpozaterenem gimnazjum w trakcie

wycieczek.
1) podczas zajęć obowiązkowycĘ nadobowigkowych i pozalekcyjnychzabezpieczeństwo

u.^io* odpówiada nauczyciól prowadzący zajęcia. Zobovaęany jest on rownież do

ł"Ńo."nego poinformowania dyrektora gimnazjum o kazdym wypadku, mającym miejsce

podczas powyzszych zajęc,
); poac"as ,iięe porrterenem gimnazjum pełną odpowiedzialność za zdralńe i bezpieczeństwo

u.^io* ponó'i nauczyciel proivadzący zatęcią a podczas wycieczek szkolnych - kierownik

wycieczki wrazzopiekunami, 
,nia dvzurow przed lhzajęć'w czasie3) tlulczyciele zobówiryant sądo pełnienia dyzurow przed roąoczęciem swolc

prr"*ońędzy1ekcyjnych orazpo^z-ajęciach wedfug corocznie zafrłterdzanego przez dyrektora

gimnazjum harmonogramu,
i1 za nieobecnego oai'c"y"iel a dyżrur pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora gimnazjum lub

inną upowazrrioną osobę.

$23
Kazdy pracownik gimnazjum oraz wszyscy uczniowie mają obowią.zek udzielenia pomocy

uczniom zzaburzentami iozwojowymi'(w tym z uszkodzeniaminarządów ruchu, sfuchu i wzroku)

w nagĘch sytuacjach.

$24
W wyjątkowych przypadkach rodzice lub wychowawca uczni a z zaburzeniami rozwojowymi

moze nłrócićsię oo-óvrektora gtmnazju* o przydzielenie stałego opiekuna. Dyrettor grmnazjum

|oo"'., posiedzóni uridy pedag_ogicznej wyznacza opiekuna spośrod nauczycieli, określając

zakres jego obowią,zkow-

$2s
oddziały, do których vczęszczajądaeciprzewlekle chore, powinnymieć organizację nauki

dostosowanądo potrzeb tych dzieci i mozliwości organizacyjnych gimnazjum'

$26
Uczrriom zrcdńnpatologicznych i znajdujących się w trudnych waruŃach materialnych dpektor

!1,*;ń* zkomisjądo spraw po-o"y maierialnej orga1izują doruźnąpomoc materialnąlub

lvamają z opłat,.ó*oo."eśnie_cąmiąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę

działa|ność.

$27
Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczegolnej opiece wychowawczej jednemu z

nauczycieTi uczących w tym oddziall, zwanemu dalej wychowawcą' Zadaniawychowawcze

gimnĘum ołresta progrźlm wychowawczy szk9łv Pr9jekt programu wychowawczego szkoły

i.rr*uń rada pedago gćzrrąpó zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

$28
Zmianywychowawcy klasyrnońu dokonaó w przypadkach olceślonych w $ 75 niniejszego

statutu.

$2e
zasady ustalania oceny zzachowanta ustala rada pedagogiezna.



ROZDZIAŁ m

930

organami szkoły są
1) dyrektor gmnazjurą
2) radapedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodzicow.

$ 31

Dyrektor gimnazjum swoje zadaruawyrónuje przy pomocy zastępcy i innych osob pełniących

funkcje ki"erownicz. * gii*-ium. Tryb po*oty**ia nauczycieli i wychowawców oraz innych

osób na stanowiska kierownicze określaj ą odrębne przepisy.

$32
Dyrektor gimnazjum:
;iŃń;"wnińem zakładu pracy' w rozumieniu prawa pracy, dlawszystkich pracownikow

zatrudnionych w szkole,
b) jest kierownikiem ,,państwowej jednostki administracyjnej'' w rozumieniu kodeksu
-' 

por*ępo*ania administracyjnego w odniesieniu do ucaniów grmnazjurą

c) jest siozuo*ym przełozonym wszystkich pracownikow i uczniów gimnazjurą

d) reprezentuje gimnazjum na zewnątrą

.j nJ*:. a"i"ałanoscią rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oruz czuwa nad realizacjąjej

uchwa{
o "'g"''^:e 

działalność gimnazjum w zakresie ksaałcenią wychowania i opieki,

ó) rłp"*ń organ racryin-e, materialne, techniczne i kadrowe waruŃi sprawnej i efektywnej

realizacj i zadań gimnazjum
h) zapewnia bezpiećrłrei higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom

glmnazjurą
i) Jprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w gimnazjum'

.ii a'om*j" oceny ńńv i.iu'tos.i zawodowej podtegĘch pracowników gimnazjum,

tl Jomńe podziału z-aóaina poszczególne stanowiska pracy i przydziafu czynności sfuzbowych

wszystkim pracownikom gimnazjurą

t; organizu.ie tancetarię silńazjum, składnice akt, kieruje bieĄcą działalnością gimnazjurą

ń; 
'ó.ri^3l 

irrne zalaniiwynikające z przepisów prawa lub poleceń przełożonych dyre}tora

gimnazjurą
n) decyduje o prz,yjęciu ucaniów do wszystkich klas oraz do klas programowo wyzszycĘ

o) * p'"vóuań p#p'owadzania dodatńowej rekrutacji o$aszatermin dodatkowej rekrutacji po

dniu 20 sierpnia kazdego roĘ
p) przekaa$e kuratorowi ós*iutyi organowi prowadzącemu gimnazjum informacje dotyczące
" 'r.loutu"ji do klas pierwszycĘ u * p."ypudlru niedoko:rania pełnego nabo1u do szkoły

*yrn*źutermin jodatkowej'"t'ń*ji a :rrkŻe pryqżotermin składania podan do

gimnazjum, jeśli liczbakandydatów jest mniejszantŻ|iczbawolnych miejsc, ktorymi

dysponuje gimnazjurą
q wynań iorganizuj e egzaminy klasyfikacyjne,

ii"up.*nia stałe-i aktualne-informacje óoty"rą""terminow składania dokumentÓw' warunków

przy1ęćiwarunkówrekrutacji,'' . lt:.__
o *oź". t* or^yczespoĘ wychówawcze, zespoĘ przedmiolowe 1ub inne zespoĘ problemowo -

zadaniowe.
Pracązespofu kieruje przewodniczący powołarLy przezdyrektora gimnazjum na wniosek zespofu'



s33
W realizacji zadahdyrektor gimnazjum ma prawo:

a) powoływ aenauczycieli i riychowawców na stanowiska kierownicze w gimnazjum, tryb
' 
po*oiy*unia na tó stanowiska określają odrębne przepisy'

ul iat-ani ać, 
"ołalni.rc 

orazdokonywać zmian w stósunto pracy nauczycieli i wychowawcow

oraz innych pracowników na warunkach określonych w przepisach szczególnycĘ

.) ;;.'id r"uii"*ię u.rr*uły rady pedagogicznej, iesti ;est sprzeczna z ptzepisami prawa' o swej

óecyzjidyrektor powiadamia organ p'ó*ua"ą"y ó'* o'gan sprawujący nadzór pedagogiczny'

organ sprawujący_nadzórpeaagigic"ny * poń*mie1u z organem prowadzącym uchyla

uchwałę w razie stwierdzeniaiq ńe"gódności z przepisami prawa. Rozstrzrygnięcie organu

sprawującego nadzór pedagogiczny-jest ostateczne'

d)irzvrńwuńu p.u.ońikoń nasoo, wyróżnień oraz premii pienięznycĘ

.jińi"r"uoia kar porządkowycńnauczycielorą wychowawcom i innym pracownikom

stosownie do postanowień kodeksu pracy' . ': '^ -
o .ń.łiJ"czniizlirty u."nio* nupód'tu-*ie uchwĄ rady pedagogicznej po.zasięgnięciu optntt

samorządu u"^io*śtiego. Przepis ten nie doĘc7y |I^cz|laobjęteg9 obowią.zkiem szkolnym'

W uzasadnio 
"v"a,pńZdkach 

uczeń terL na wniósek dyrektora grmnazjurą moze zostać

przeniesiony przezkuratora oświaty do innej szkoty'

g) jń;il*ńa składnikami majątkówymi i ńnd9sza1i szkoĘ określonymi w planie

finansowym pruJ*u i ponosib-dpowiedzialność zaich prawidłowe wykorzystanie'

$34
Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za:

a) dobor nauczycieli iwychowawcov/ oraz innych ońb na_stanowiska kierownicze w gimnazjurą

b) właściw ąorganiicję pru.y w gimnazjum i jat<ose wyników osiąganych w jej działalności'

.j dobOt zadu\do planu pracy gimnazjum,

ó 'ń*"o'ośó 
nadzoru pedago-gic"''ego i administracyjnego w gimnazjum, 

]

e) zapewnienie bezpie;;y;f ńgieniJznych warunków pracy i nauki pracownikom szkĄ oraz

uczniorą
f; ksxałtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśrod pracownikow

i uczniów gimnazjum 
,*iLA''z ł ,,nznińrrz ryi lh z

g)reahzację potrzeb socjalnych pracowników i uczniów gimnazjum z\l7l4&6rry<
_'*ykoofruni"- 

pracy zawodowej'i naukąw szkole' . l____: .c-^--^--*-
h) wiaściw" gorpoł*Ńanie składnikami majątkowymi i zasobami flrnansowymi gimnazjum oraz

ich zab eąi eczeni e pr zed kradzi ezą
i) opracowani., r,r"'vn[.*"nie, składówanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji

kancelarii gimnazjum.

$3s
W pr.rpadku nieobecności dyrektora gińazjum jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inna

o sob a W znaczotra ptzez dyrektora'

$36
Rada Pedagogiczna
1) Wszyscy nauczyciele i wychowawcy tworząradę pedagogiczną'

2) Rada pedąoglczrn: 
- ^--__L----- J^ _^'*a+

a) jest wewnętranym' kolegialnym organem slrnna'jYT powołanym do rozpatrywalua' oceruarua

i rozstrzygania wszystkich spraw jo'v."i.v"rr azia1atności gimnazjum niezastrzezonych dla

ń';h;'g*ów wewnętrznyth a w o"""g-ótoości dotyczących kształcenią wychowania

i opieki,
b) podejmuje decyzje w formie uchwał zvrykłąwiększością głosów w obecności co najmniej

połowyjej składr-l'

c) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące'



3) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należąsprawy:

aj uchwalenie regulaminu swoj ej działalności'

ui 
"ut*ioa"anie-regulaminow 

wewnętrznych gi*n3zJul]_'.

cj zatwerdzanie wynikow klasyfikacji i promowama uczmow'

d) zatwierdzanie planu pracy $mnaz.Jum _-^-+^l*.'aL '', nłmr
e) zatwierdzani" pro;_#o* ałuł"ninnowac1'jnych i eksperymentalnych w gimnazjum'

f) zawłierdzenie pta_i,, oiguni"uo'doskonalónia zawodowego nauczycieli i wychowawców

realizowanego * rurrruóh dziaia1ności rady pedagogicznej'

ąl_oo fo'npetńcji opiniujących rady pedagogicznej naleĄ sprawy:

a) organizacji pracy gimnazjum, a w tym tigJaniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i

pozalekcyjnyct\ 
'rm' 

w szczegolno ściz-aśpodziafu środków na zakupy
b) projektu planu finansowego glmnazJl

rzecT'owe,
c) odznaczeń, nagród i wyróżrńeĄ_ i _ __-^__^:^1^.* i .'*'ah^'',o''lF.tf'1 .l.

ó pió.t'' prry{riunczynności śfuzbowyctr nauczycielom i wychowawcorĄ t1' zapc

dydaktycznych i wychowawczych realizowanychw ramach wynagrodzenia zasadniczego jak

i płatnych dodatkowo.
sl do-[o.petencji wnioskujących rady nedry9srcarej należą sprawy:

"j"a*"ł"ń. 
ayrółto'a gi-najj". z funkcji kierowniczej.w szkole,

b) odwołanie na,rc"y"i.i| i *y.ho*"* ców'zinnych funkcji kierowniczych pełnionych

w gimnazjum,
c)dokonaniaocenypracynauczycielazaniedbującegosięwrealizacjiprzydzielonychmuzadań

poza normalnYm trybem' 
-

6) Pracąrady p"augoói."nej kie*,e przewodniczący rady, ktorym jest dyrektor szkoĘ'

7) orgatlua"ię, rrE łiółowy zakres ;^ar^ińu p.i"v'udy p"d"gógicznej określa jej regulamin

'i*o*ią.y 
załącaiknr 2 do niniejszego statutu'

$37
Samorząd Uczniowski
r iw-"v'.v uczniowie gimnazjum stanowią samorząd szkolny'

żj s,*r"iLawybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu'

3) Zasadywybierń tyct orlano* or-'i"ń fuŃcjonowani a, zakres działanlai zadanta określa

regulamin ,u*or"iau uchlialony p* isau"inio* w głosowaniu rownyrą tajnym i

powszechnYm.
4) Regulamin samorządu nie moze być sprzeczny i_ry:T"*ieniami 

niniejszego statutu'

5) organy ru*od;;;;jedynymi reprezentarrtami uczniow gimnazjum wobec dyrektorą rady

pedagogiczn.:' i"'"#.ieii i*ycłró*awców w sprawach dotyc"ących funkcjonowania

gi*"Liu* i i ealizacii praw uczniowskich'

ol 6" 
"uii'azniej 

szych'ria#'19o.1adu uczniowskiego należą sprawy:

a) przedstawi"'iu łvr"łto'o*i i ,^dri;;a;Fogicznej ivnioskow doĘczących fuŃcjonowania
-' 

b*-jum i realizacji praryuczniowskich'

b) ksxałtowanie ",o*:ć*"a.i "|upoło*"golziałania.i 
samodzielnego rozwiązywania problemów

własnych i ,t*;;"i; warunków do t[zwalania akĘwności społecznej uczniów'

c) organizow anie działalności kulturainej'i os*iu*o*ej,'sportowej i rozrywkowej w uzgodnieniu

z dyrektorem gimnazjum'
7)SzczegołowyzakreszadailorazzasadyfuŃcjonowaniasamorząduucaiowskiegookreśla
regulamin. 

$ 3g

Rada rodzicow
1) w gimnazjum działaradaroĄnców jako orqan społ.eczny wyrazający 

To'1ę' 
potrzeby i opinie

środowiska rotJió* sp.a*ach ńaał.eńą wychowania i opieki młodziezy

2) Zasatyt*or".ńu ridy rodzicówuchwala ogoł 
'od"i'ó* 

uczrriów gimnazjum'

3) Rada rooa"o*.r.t'*ła regulamin swej działatności, który nie moze byó sprzeczny ze statutem



gimnazjum.
a) Rada rodzicow w realizacji swych dztała|wspołdziała z dyrektorem i radąpedagogicznądla

uzyskania jak najlepszych wynikow.swej działalności - .

5) Szczegoło*ąo.s;;';|ję, "ło., działauą zasady funkcjonowania rady rodzicórv określa

regulamin.

$3e
Zasady wspołdziałania organow gimnĘum:
1) Wszystki. org*v ó*'i-:u*i"spóĘiacująw duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego

szacunku, umożii;i;jąc s*ouodn e óziałaniei podejmowanie decyzji w granicach swoich

kompetencji. -:,---^-:--- -^-
2) Rodzice i uczniowie przedstawiająwnioski i opinie organom gimnazjum poprzez swoJe

reprezentacje:
rałę rodzicow i samorząd uczniowski'

3) Rada rodziców i ..-"'"ąo uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrełtorowi

gimnazjum t ru ruo"i" pjagogicznej *'fo',,,i. pisJmnej lub ustnej podczas protokołowanych

posiedzeń Ęch organów.
4) Wnioski i opinie są rozpatrywane-na najblizszych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych

organów, u* 
'rćiioini. 

u".'uanionych p'"ypudku"h wymagających podjęcia szybkiej

decyzjiw terminie 7 dni.

5) Wszystki" orsu*y gimnąjum zobowią,zane sądo wzajernnego inforrnowania się o podjętych
_' 

tuu pt.no**y"t j"iuł"ńch i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia'

$40
Rozwią.zywanie sytuacji konfliktowych w gimnazjum:

r1rońit<t pomiędzy nauczycielem a uczniem

uj* *p.u*ńn konnino*yit' orzeĘąw pierwszej instancji:

_'*y.io*u*ca klasy _ dla nauczycieli uczących w danej klasie'

- oyr"łro, gimna"jum _ dla wycńowawcowi'nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum'

b) od orzec""niu ov."ł,toia gimnazjum moze być wniesione odwołanie do organu prowadzącego'

c) odwołani. *""jl;;; "Jrt 
on. Ni" 'o"" 

uye ono jednak wniesione po upfuwie 2 tygodni od

daty wydani a orzeczenia.
2) Kńfliiclł' pomiędzy nauczryc_ielam1

aj postępowa''ie prowadzi dyrektor. gtmnazjurą - _^l+^_^ -i*-ooi,rm ' '

;i ; p*ypadkach ;.'*."4'gnięcii spon:'n1 wni9s.e! d.ektora gimnazjum postępowanre,

wszcTąorguo-fio*ud"iJv gi*n*jum nie pózniej Y p9 upływie 14 dni'

c) konflikt pomięał av'.łt"'iń gimna"jum anauczycielami rozpatruje organ prowadzący

gimnazjum . I-;__
3) ia;ńińt' pomiędzy rodzicami a innymi organami.gimnazjum

a) postępow*i.;pd'*ń instancji p'o*uali dyreńor gim1azjuT".1nast'pnie rada rodzicow

b) w prąrpuau"r, ,"po*v.rr pr"vsłuń:e prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu

prowadzącego gimnazjum'

$41
1. W gimnazjurą ktore liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrehora'

2. Dyrektor gimnazju m, zazgodą.orgań prowadzącego glmnazjurĄ moze trvorzyć dodatkowe

siuno*irfu wiceayrółtorów 1ub inne stanowiska kierownicze'

$42
Spotkanie wychowawcyuryy ,rodocaiipodzumowujące I poŁocze roku szkolnego odbywa się

po zanłierdzeniu r.l"'vńt..iinajpózniej * pi"'*'".r* tygodniu drugiego p6kocza'



ROZDZIAŁ w
organizącja gimnąłunt

$43

W skład gimnazjum wchodzą ł _!__-_-:.'* Lo'ąna io-.' 'własności
1) zasoby materialne',i.'tłań"rr'' 1ajatk9w1 "::r::,l:ou'" 

jego własnością

2) zasoby ludzkie, tj. pracownicy gimnazjurŁ uczniowie i inne o'ouy młiązanez działalnością

gtmnazjurą , tl ' -^1--.ni^ *^+oah ryir

3) zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb gimnazjum'

$44
Zasadyewidencji i gospodarowania skłajnikami majątkowymi' które określa organ prowadzący

i utrzymuj ący gimnazjum'

$4s
Pracownikami gimnazjum są

i;;;;y.iete iełniący funkcje kierownicze w gimnazjum'

3]ffi?ffi'''.ffiłffi::hazjum (pracownicy biblioteki, świetlicy, adrninistracyjno-

obsługowi).

$4ó

' Terminy rozpoczynania i kończen ia njęćavPdv111-;1łvchowaw czyct\ przerw śvńątecznych

oraz ferii 1etnich i zimowych określająp.""!iry w sprawie órganizacji roku vkolnego

$47

l. Szczegołowąorganizację nauczanią..'i'"r'o**ia i opieki w danym roku szkolnym określa

arkrrsz organizacji, Jp-#**v przezdńń;:;TjŁ"::?,do 15 majaktŻdego roku' na

podstawie planu ##;"J;;lil dnunuo*.go gimnazjurn. Arhrsz organizacji zaffiłierdza

;:'rr*n:"l*;**:iigi*r,-.iu* ,amieszczasię w szczegolności liczbę pracownikow

gimnazjum łącznie ;'i;o?;*ow!sr< ń;;;*J'cą ogo!f,Iiczbęgodzin przedmiotów i zajęć

obowią.z,kowycĘ ^łiyr"tiiruę 
godzin 

'"a"u"*ii"r.ó*y.ą 
w tym kół zainteresowń i innych

zajęć pozakekcyjnych'

$48

Podstawowąjednostkąorganizacyjousjń"*j"* f:,-:dg 
ał z}oŻony z uc'niów' Liczbauczniów

w oddziale nie powinn aprzekoczyÓ 28. Nie tworzy się no*ego oddłafu tej samej klasy, jeżeli

średniaIiczbauczniowwkażdymzĘchoddziałowbyłabylltŻszaniz18.

s4e
organtzację stałycĘ obowiązkoTry.h i'rrałouowiązkowych zajęó dydaktycznych i

wychowaw c,,ych.f,"!ń ilodniówy ,*iła ̂
:ić 

ustalony f""'dyrektora gimnazjum na

podstawie zawłerdzolęgo ;rkor"u organizacyjnlgo 
" "*"$ęini"oió* 

zasad ochrony zdrowia i

higieny Pracy.

$s0
Podstawowąformąpracy gimnazjury 'ą"jji'iu 

dl1fl11"o - wychowawcz9 prowadzone w

systemie klasowo:i;k;;ńo*. Ńauka rozpoc*I*asię o godzinie 8'00 rano' Godzina lekcyjna



trwa 45 minut. Przerwy lekcyjne mogątrw_aó od 5 do 30 minut' Decyzję w tej sprawie podejmuje

dyrektor gimnazjum'

$ s1

W szczegolnie uzasadnionych przypadkacli'uau p"aug og}cznazazgodątady rodzicow może

ustalić inny czas roąo.yl*ni' "uięe.Jili"*n 
*' góałnu 8.00 ra]no. lrł[oze równiez usta'ić inny

czas trwania godziny tekcyjnej ('i. dł;;;;; j;il ioa"ina zegarowa), zachowując ogó'ny

Ęgodniowy ."u, p'u'y ouiic"óny na podstawie ramowego planu nauczalua'

ss2
obecność uczniów la zajęciach szkolnych jest obowią'zkowa'

$s3

Niektorezajęciaobowiąpkowenp.Ąęciua'9ry':zno_wyrownawcze,nauczaniejęzykow
obcycĘ tołu "uint.i.r;;; 

ii"* ,.i;"ir;;i"uńią.',towe mogąbyó prowadzonepoza systemem

k'asowo - 
'ekryjnym 

w grupach 
"dd"i;ńń;h 

i *ięa"yoaa'ń*y"t ' atakże podczas wycieczek

i wyjazdów . zajęcii oreioi"o*ur,. 'ą;;;;;h 
srodków finansowych posiadanychprzez

gimnazjum.

$s4

Podział oddziałów na grupy lu! trvor1eniJ ńp międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum

na podstawi" oaręuóInT,ł"piro* o poaiiari noy: p''rięty't' uczr-ri9w na,oddziaĘ decyduje

komisja rekrutacyjna powołana przezj;.k;'. szkoły 
'po''oa 

członków rady pedagogicznej'

$ 55 --_^^--:-^ l1^ ',--nińrrr
Gmnazjum moze organizow ać.zajęciato""t'yino - wyrównawcze i kompensacyjne dla uczniow

nov*ugują.vch dodatkowej opieki'

$s6

1. Dla uczniów, Lśórzypo rocznym,r""ęŁl*ni, do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie

rokująuko ńczeuagimnazjum * no*uinym trybie, ńogąuve tworzone oddziały

przysposabiaj_ace do pracy' 
ożliwościami ucznią na podstawie.

3;ffi:i7ffi;;3,::::r;1ffi ł':ffiifi il1':ó;'opi"ńoo*'p:Tlń"l;;"::::
oddziafu przysposabiającego o" p".v,-'*"gŃniujac opinię wydanąprzez '|ekarza 

oraz op1'uę

poradni psychololic"no _ pea agogcmeiń innej poradni specjalistyc':"J' 
.

3. W oddziałach irzysposabiający.hi;"'p'r..y F;ł.""t. ogolne realizuje się zgodnie z podstawą

programowąk#J;;ńa ogo'nego * ror*u.ń dostosowńy;t' ao pot'""b i mozliwości ucariów.

4. Program przv.porouienia do pracy opracowui. nulr''|jJ|, "*"gtędnieniem 
wybranych treści

kształcenia ra* ifr cnw po dstawt" fi ;il;;i ksaałceni a w określonym zawodzie'

5. przyspos"bi#l;; #.y il..uy.,ilguni^ 
- 
*" w grmnazjum albo poza gimnazjum na

podstawie ''o.;";;"#i 
przezdyrektora gimnazjurą-i 

'r"i"galnościze 
szkołąprowadzącą

kształcenie-Jil#;i;'ffi ;L'oł*"i"ustŃcznegoorazpracodawcą'

$s7

Podczas nauki w gimnazjum każdy u.""ń podlega systematyc znej iczęstej ocenie w zalaesie

il;ńń wiedł i naóynranych umiejętności'

$s8

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy 
'uiof'"'ooe 

klasyfikacjn::a:: *asvf*acja 
na koniec

drugiego or.r.* J*ó*i podstawę}t ilj-*;;;'łi:" prońowaniu uczniów do k'asy

programowo wyższej t 't 
po"o*tu.#jJnJ t'j **"j ltasie na kolejny rok szkolny'



sse
Klasyfikowanie śródroczne i końcoworo#. pot.gu na podsumowaniu osiągnięó edukacyjnych

uczsiazzajęÓedukacyjnych ujętych.or 
'"r.ornv* 

|lanie nauczania i ustaleniu ocen

k'asy.rkacyjov.r, *.ińg;;r;ó;k.śil;;;;"goi'-ioi. oceniania, klasyfikowania i

promowania uczniów. 
$ 60

Pracą lekcyj ną kieruj ą nauczyciele poszczegolnych przedmiotow'

$61

1. Nauczyciele danego przedmiotu, blokóiv-przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotow

pokrewnyctl *v.nóinu*cy klas m99ą tworzyc zespĄ przedmiotowe'

Ż.Pracązerp'a pr""a-ióo*.go H;*i;;;;Jó_W;'dyrektora gimnazjum przewodnicący

zespofu.
3. żadantami zespofu p*:1T:'?::::łtt"łanie 

w ich realizacji,
a) wybor programow nauczarua t *tpolT'^11:l'#"::; il'
b) opracowuni" r.ryt.'iJ* oceniania uczniow i badania ich osiągntęc'

c) opiniowu'ri. progiu'ióoJ'q"1'1l11' l*Ń**nych i eksperymentalnycĘ

d) organizowanie *i'*nąt'"'zkolnego doskonalenia nauczycieli'

e) wspołdziałanie ;;;;';**'ń;;*"t pneamiotowctL'a takzew uzupdnianiu ich

wyposa:żenia.

$62

organzację stĄch obowiązkowy.r, i rruiouo*ią"zkowych zajęć dydaktycznych i

wychowawczych ;_k ;śl" ryloanń*y ';'kł;J 
).FJpr"i.ją"y pru"ę nauczycieti i uczniów w ciągu

całego tygodnia'

$63

Zajęcia z językaobcego dla poszczegoh}Joadziałów gimnazjum prryózie|a dyrektor

gińazjum biorąc pod uwagę: 
.

T) -ozii*ości kadrowe gimnazjurą

ii;;;Ń"sci organizaJyjne nauki w gimnazjum'

s6s
Każdaplanowana impreza szkolna *rr.ilye zgłoszona do dyrektora gimnazjum'

$66

W strukturze gimnazjum istnieją

1) świetlica szkolną
2) biblioteka szkolną
3) szatnia,
4) sala gimnastyczną
si sata Ewiczeń gimnastycznycĘ
6j zespoł boisk zewnętranych'

$67

Świetlica prowadzi zajęciaw grupach *vluo*u* czych'Grupa wychowawcza liczy nie mniej

25 uczniów.

nlz



$68

Celem działalności świetlicy szkolnej jest: ' i socjalnej,

1) zapewni.ni. *łoJjł $ń@fi Ą zorgauzowanej opieki wychowawcze1 :

w szczególnos.i ara u"'ńoł, noizy 1"r"łoł"- 
przJbywaÓ w gimna"jum ze względu na czas

pracy rodziców tpruri'IvJi "nr.i.i"ó*l 
ffi ;;*i";cj ę doj azdu do szkoĘ'

2) udzielanie ucauom śłab."y* pom::v w nauce'

; 
j ;fffr;"#ffi&ffi;t *u*or.o* do nauki własnej,

ą)łeo'podarowanie uczniom wolnego czasu'

3*ffiT$tr:t#"tjnfi'"*"$tij",1}"",u*,którzynieradząsobiez::*o**"*

il1#l}#Tffi"ff Tdonauki*1':l'Ł,1'"nrix1?l.',*,H:*samodzielnejpracy
umysłowej i ,n*oałJtięo zdobywania wiedzy i umleJętnoscl'

c) ujawnianię i r9*ii"'iJ"uir**.oń'"u*iio*u'i i uzdotnien rtlodz\eżry poprzez

:;*;ry;;rł*t1;1xl**ffir#il,"ffi'jrl***9*i-:::'".i":"*społecznymi
orzwodniczyil'' at$ywności społe.""Ex#;;iJiJJ.i * p"dejmowaniu irea''izacj\

iońo'odny ch zadary 
-^^+_ia'.nrą .'z hlltrtr' -^zrynłki

e) przfgoto*'y*ujl*ł odzieĄ do uczestnictwa w kulturze' organizowanre ro

indywidual*i i "bi;;d "# 
tq.*ffi"'nuńrc* ]:,ultury 

Ącia codziennego'

fl kształtow*i" ;ń-k;; ńgi.nv i czystości, ors*i"o*,r:J"-ińnkow do zachowania i

3;x#s#x#nn:*a:rru'"r**:Hń1T#:ffi -,wszcze*ólności

organizowarrr " 
r?]ę9i gier sport"Yi'ff;;;ń ceiu prawidłoY. r:'wój ftzyczny'

h) rozpoznawarue i zapewniani" r"urr*.1ia'ńa1nyct' potrzeb młodziezy'

$6e

Świetlica szko'na prowadzi działalność w oparciu o plan pracy i regulamin świetlicy'

$70

Biblioteka szkolna
i j"ńjiiń,"t"ń;r'.*T#:l j;,il#ilffififfiffi*'#"JTfi'#'j:'#;-#*"'
czltelntcze ucztllo\
,)Przybibliotece 

j;;offii" riu."vr"l"iu'do korzyst anazksiązek i czasopism' bez

*l,m;r'H'xi*Hadzi, opracowuje i udostępnia swoj księgozbiór uczniom i

iiH?ffi"#i ą bibl ioteki ki eruj 9 
nauczy ciel b ib l i otekarz'

5) Do zadah"uu'"v'i"iu uiutiotótu'" 1i ""'"gólności 
nalezv:

a) stałe "uonu,*J'ir|k'i;;;^;;'F 
bibliotecarego w nowe pozycje wydawnicze'

b) opracowaile 1 
'fr""-iupńi'i" 

qiesi"ilń "zfito*''iLom 
gimnazjum'

c.l wspołdz 1ałaae ilaióacielami ,r#"7"ra^ł"i, p,""a*oió* * realizacji programu iauczan7a

i doskonalenia zawodowego'

d)organizowanieipropagowanieczytelnictrvaksiążekiczasopismwśrodmłodziezy
*iń?"i"r".i, --:-^_i^ '', hił 'nych i pozalekcyjnych z zakresu wiedzy

e) organizowanre i pT9Ęd""'1wbib1iotec e zajęć tetcvj1

;*rm*nxxin*"'ffi:Tt-#*Ttr&T?}a 
językaojczystegouczrrióworazwe

wdrazaniu "."' 
j# io'"ł Jl ii""sói ruila"ielnego ńobywania wiedzy'



g) zaspakajanie niektorych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich uzdotnieĄ zainteresowań i

Iu*iłó*uą lczniow do aktywnego uczestnictw-a w życiu kulfuralnym'

r'i o'^""vnianie się do przygotowanla l

;ff 
'rułł*{''mł*:t*T'"rs;*,":ffi :ł:l;'Tffi :f T::;'H,

funkcjonowaila blt

przyjmowani""#;;;,^'J"'iu"i"i.;'"iJJ''"tuta"p_;;.ywkónserwacjiksięgozbioru'
s71

Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowią,zane są do przestrzegania jej

regulaminu.

RozDzIAŁ v
Nauc4lcieie i iłtni pracołlmiq glmnazjum

t7z
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczy"i.'ti'Jr- pracorrrnikow administracji i obsfugi'

2. Zasady"ut*aoiurril_rl*"ł"i.ri 
i i*v"t pr.J""^ików, o których mowa w ust' 1' określają

odrębne przepisy'

$ 73 
iesr

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno _ wychowawcząi opiekuilcząoraz1

odpowiedzi"r"v ""iffj#;ń;tt;;i#;"#J;; 
b;"piec"eńsnno powietzonych jego opiece

uczniów.

ifll*ng:nrm:a":"'1fii?fji'"i"i;ogramunauczaniąprogramuprofi 
laktykioraz

ąlr1fii,{."i:ffi -nli:ff {;n:uru;';;i;*:xł;'ffi ::T;ff-'n'
c) doskonalenie ur
łjsystgmałcz.n*ffi 

"iiff:TH',ffi 
I':r'*'

R :i:t'l"ł:x"Taru"-:i"r"'**'".i:*:lł:**u'11*o -: ^ !': uchwał,

ź> órv*ryudział #il;;y p.ausói""nei realizowanie jej postanowren r l

ti *Jpoń' aca z rodńcaml

$74

1. Do zadałlwychowawcy na|e1y w szczególności:

g:ffi**#ł;:łxn;*'.m:'ł-*"#H':LTffi:informacii,porad
#r[*ó*&ułatwiińv*;:tr5.#::'JJ*'#:Ti"nroa"icamirożnychformzycia
c) planowanie i organizowarue wspol

*lj:l**;l5f:'-ru:X#i#;"ffiiX},.*"oddziare,uzgadnianieznimiikoordvnowanie-arłułit 
wychowaw czy ch'

#xxj*mx#s;T;"'{#j"'?-T":*"Fi;y.*anków'awszczegolnościw
zakresie regularneg o uczę.szcz!1 ułezucznia na zĄęgia lekcyj ne'

ffi;;"l";pi.ą dzieci sp ecj aĘ9j tro ski'

3ł""f;1ffiili#fr*łilffił#fr:'lHs*:il$:y;zejklasyorazprzedkł?d*i-Ł-_^
sprawozdaniu " 

portipow dydaktyc;;; -rvychowaw ";;inu 
pori.d"eniach rady pedagogrczne,'



j)systematyczneprow.adzeniedokumentacjidziałalnościrłychowawczejiopiekuiwzej,
2. Wychorvu*"u *u Ęrawo. 

k"'?::1:" pońo'y merytorycznej i metodycznej poradni

psycho'ogi cz,,o _p.óugogi.rnej oraz t.:"y"h;#;'ił;ń pń"'óJk ń6instytucji oświatowych i

r*;xlnienia ciągłości i'Pj::i:j::::T'"tr#;ł- 
czej wskazane jest' aby ten sam

nauczycie' (*v.t o*u#.a) opiet<ow"ł ,ifi;ńoJó''uł.*;;t-g' całego etapu edukacyjnego'

$ 7s.

ifr^?ą,ffi'Jril:1.T:'j#T'11"ffi 
rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności

przezdyrektora glmna4um :iela-wvchowawcy -'__j _'*'^lłnn'ąal'n7v1
2) Na umotywow-y_*"i9..t nau-czyciela - wychowaw'Ii*i.ra"onymi 

błędami wychowaw c4mi

;i * ffi t ;;")tj t dvrektora gimnazjum podvktowanel

$76

h3#in'J##*i:rffi #:'|ffi :*:iiLTłł;ii'l#'?;'chnatleniepowodzen
*' 

,"kolny't'' - '' -^- rołecznego dzieci i młodziezy'

b)przeciwdziałanieskrajnymformomniedostosow'""'nffi ;*1r";;;;;
c) udzi el anie porad rodzi co m *'o "*i'ą;;';;; 

*d"" ś'i wychowaw c4 c\'

d) koordyno**. ń z zakres1.n'offjovr.i wychowaw czej i zdrowotne1'

e) dokonyw"'" "d"'"*"r'-'aŁ "ń*'ii 
*vót'o*11c'zej w gimnazjuru

f) systematv"^" i'"*"aź'ni' aor':r'ń'niuóii swojej działalności'

g) wspoĘro". * i"il;ń;'.r, -'iTł7i"'qn".j.*i 
śllriadczącymi pomoc terapeutyczną

'ix::'wmxnł,*-i:^":*:x:#i$:g::;?łlrhTJawcy'i) prowadz"*" "uiie 
i'{r-'*?:Y::'fr;;d;l-"g:# "Ląńłlą"ązaburzetiazachowanra'

oroblemyznadpobudliwościąr'zachowanieff|orazinnezaburzeniaemocjonalne.
,';;;;;s_zkolnywszczego1ności: iwścisłejwspołpracy

a)roąozn"j. *#"il ,v.ń'"'ti uczniow z trr'rdnościami dydaktycilryml

"ru;:"mm'T*'*-:ryH,tru"*#fif.*l"ffi 
i[ą1{"--

c)organiary.#;dń"-',*:lł:łffi 'H;,-ut";ffi;Ł[r#:il].}-ekopieki
ir::s*lffl#m"xffila;;*gao"i"iipJńąoo*v"ĘDPVrvv-'-J -

a*#*:"ł'E6;ęgg**",'** j:T#J:#f#riHprzedtym

ffi'Jffiffi społpracowa: 
-1y'u'o'em 

sądowym

4. Psycholog *'r.órnv w szczegci.Lności: 'a społecznego'

i1;'śffi "''ffir##*t:.il1fi r"H#'ił::ffi #"":i# j:Jffi ;fi il;;ilsr91v;tr

umiejętności psychoto*'."'r.n''łl"oui'r.ii; ńa;j''i"*"J" .jq,-f'k"iónujących kontaktów

między ludźmi w tym:

- komunikowania się'

- Podejmow anta decYzit"

- aserfywnoscl'
- negocjacji, : :---.^L
- 
"t#t"lts;i 

na siebie 
' 
i*vt!

;i*l"'mr"uffi;''mrł-alnychuczniów' 1

d) organzu1J;;;"* ^drrruję"łu'"i'nrr '"jł*'i 
aIo *int'"sowanychtąformąpomocy



$77

Nauczvciel bibliotekar :n.reaiizującswoje zadani a' w szc'zegolności:

a) sromadzi, zgodnie zpotrzebami."yr."to'i?#ilui"ł 
oiujt";.k'' dokonując ich ewidenc]\ oraz

opiu***ia bibliotecznego'
t'\ oromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (m'in' slajdy'

3.gili3 młnnl[ii5[*iJ* oĄ czeilindywi dualny ch oraz wyp o Ączeń d o

o''J""-"^i'przedmiotowyctL ne z naukąi z indyłidualnymi
d) rozbudza i 

'.o'*JI 
pl"ij"uv czyteInicze uczniów nłląZA

zainteresowanlamL
e)udzielainformacjibiblioteczrrych,bibliogr7ficznychitekstowycĘinformujeonowych
nabytkach rou rcijtJ't'_'"'"'górnie wartościolvyctL

fl udziela po*o'vi'ui'"v'i"1ń w ich pracy dydakryczne1'

rłm';**;*7'#fiT.ffiłłi':Tfr 'uwzględniającwnioskinauczycieli,wychowawcow

ilfiłó*sarnoksaałceniowycĘ .,rzer[zbvtszvbkim

;r';m:rł:*r**# -J,'"TiJJ*:?Jf$"t?':ffi zącodpowiednią

dokumentac1ę, .. '^;^Al'''{ąlrtrrcznvch szk
k) wspołuczestniczy w realizacj i zi1ęćdydaktycznych szkoĘ'

,o}o]} jest zapewnieńe sprawnego działania gimnazjurą

utrzymanie Ńełtu ijego otoczeniT]:ffil'v"os"i' S#;ói"*y "ut" 
obowiązkow tych

pr.J"*tlLO* ustala dyrektor gimnazlum

* Łlj"nn wynikających z ustawowego obowią'zku

szkolnego, naleĄ:

1)zapisaniedzieckadogimnazjumdokońcamarcarokukalendarzowego'wktórymdziecko
koilczy szkołę podstawową 'a szkolne,

3?f1;ffi :fr iffi :ffi rffi :r"""#i'*ł'Itłillł'!;ru;,ięaozajęcszkolnych

nlo*i**rn" podaje *" T{o'ości 
kandydatom dyrektor

gimnazjurą '" n"'#:i;;'ń; ńi;'ięóv przed terminem rekrutac1t'

$8s

?ilslffiffiTlfiH#JiJjffiilffi l[''Jł'l.-odpi.,,arkuszaocenwydanegoprzez

" ;;ołu, ' 
ttorei uczeitod'""dł1' _.--.

2)porytywnychwynikowgszamirr;.klasyfikacyjnych,przeprowadzonychnawarunkach
określonych w odrębnych przeprsacĘ w przypadku przyjmowanra:

a) do gimlazjum "ńi'r'*oł3gJ'3b;';i'ąe'k '+:]l: 
poza szkołą

b) do klasy progrńo*o wyzsę.Ę i" ń'it'z ostatniego świadectwa szkotnego ucuua

;ffi*m***!:ł:*i}l"T'"j:I-?"*,niepublicznejnieposiadającejuprawnien

RoZDZIAŁ vI
RodziceJbpishlłtowje



szkdy Publicznej'

$86

Egzaminyklasyfikacyjne,.o.Ęcry:l'1":n#ri,ir'.f'i"'ffi[:;Łffi;i-,;s"#*:H;1""""IcJJ.it-".vlnych' z wyjątkiem za]ęc (

ftrycztego.

$ 88 'l--^^ą^ 1R' tnł:rr ZVC

Do gimnazjum uczęsz czająvczniowił r'io'v'h wiek nie prze*sacza 18 roku Zy6a'

s8e

Uczniowie d'a realizacji swych "*"'::r:dzie1eni 
na zespoĘ zwane k'asami' Kłińak'asa skupia

ucariow z tego'u*'gó poziomu kształcerua

RozDzIAŁ D(

Łayua i obowiązki ucmta

$e0

IJczeilrnaprawo do: 
kształcenia, zgodnie zr.asadamihiq"ny pracy umysłowej'

ixł"s"r*r":::g,1t;";ffi:?:''Jffi':H".ił, ńiii"go i ńńiurnego traktowania go przez

2) poszanoyTi1:'ilf#;"ł' i kolegow, ipnznV oobnt w szkole, ochrony przeó
nauczYcieli, Pracov
3) opieki *yrto*ffi r *Ą;*"* #p""]*ą*vgh beJnieczny pobyt w szk<

*r"óki*iro*u*ip-'-"J*o*lp::lrlfr'"-J#]l!t*'zodrębnymiprzepisami'

e*r*u:'",'":nffJ"ffi :i'ffiT#ff ;il$*lffixt"ąY.ijJfi lilJ#"}n'
6) rozwijanin -"""'"io*'ii"a"tności 

i talentow poprzez

ry:d^*'v]i,T"*" rc|eĄsię uczyć i j ak organizow1 111;.wotnv'7) informacJL JaK:i:ffi.h-i'-ńi. r.'ii i przerw r:-::3J::ezenia lekarskiego wydanego
gi *ypo""y't"' "'p-óry;b ::-'i' *j'ii i przerw s'nńątecznycL

ói#lr,,i"*""'?l:i#;r#fi :ma*:łgrm'x':'rru;1T,**,ooswoich
p""'p l"r:!: :Lrmowani a o *ou,rp Ji'ułlooy Jt' 9'ry'
10) rzetelnego mr

kłópotach",Ńi.{J1ńa'*v"r'-fęł:Ł'TiTj-Tffi} jejrworczychposzukiwań

11) zdobywanra wiedzy przy pomocy naugzy'"'gl(5 yvtńY----

intelektualnyctl'
tŻ)wyruzan1' włt9liwou.': li':lll **ł"|,:iladzenia 

dyskusji z treściami zawafiymlw

""irtul^*" 
i PrzekazYwuoYP P*

ii)"*o"ie 'iu 
j" *.i""v cie,,źorolf;;;ł]u-s_oi*i. 

trudnych problemow omawianych na

lekcjach r"u -uip"ń.'.l 
* rTŁt|o,["yJ*"sie w prą,padku realiz-acji jednej sodzinv

14)nieprzygo,o**iu'Ędo"aie!iesifoffi ff "j#dffig"ł"łry*:::T:;:-Jffi:j;:

i!1"Hi##::H.:**łl**#'#trTi'Hffi 
:ffi :iffi;:ilH;:'*#ffi :j;;

przedmioto*y"i -;;ed e'iminacj#Kódńi (*"j'.*lj'kińu - : dni' po'ł etminacjami

centralnYrni - tY dzteiv

16) zwolnienia z pytania w danYm dniu, jeże'i w dniu poprzednim brał udział w zawodach

|1iW#*" fm*nJm*XX inrormacj i o sprawdzianie'



aiszczeliemikładzieŻą nie nosić do szkoły przedmiotówwartościowych i pamiąteĘ

24) usunięc iazsiszczeĄ jeśli jest 
".de#;d-;|;y 

;^:4odę dokonanąosobiście lvb przez grupę

uczniow. u*oięa"lłi ;;ri*,rri nurtóil* 'i'ąg''i'anegotygodnii 
(rodzice lub prawni

;i;ń";. potrywaj ą wydatki finansowe)'

Bio/iLDLTAŁx
P o st anow i eni a leotic ow e

$e2

Szlroła dla ce'ow urzędowych używa pieczęci okrągĘch (dużej i małej) oraz stempla firmowęo

według ustalonych wzorów'

$e3

Gimnazjum prowadzi dokumentację tuo"ń'yjną zgodnie z obovlią'zującąw Ęm zakresie

instrukcją posiaaa sńadnicę ur,*, s"#iJ;ń;.l""*"j. aoń*"*acji aotyczącą jej stafutowej

działalności'wszczególności"1śbędącąpodstuy1Y'T*ianiaś\łńadectw,duplikatówi
zaświadczeń okreś'ających poziom *vilłuł""nia Lyłych uczniow szkoły'

$e4

Gmnazjum realizuje gospodarĘ nnunro*ii materigł9w} ktorej zasady olceślająodrębne

przepisy, a obsfugę finansowo -^u:",ę"d;;;ila.i '"iołv 
ońanizuje i prowadzi Zespcłł

t[oio*i.'no łjrninistracyjny Szkoł w Goździe'

BR'utswo_Ęi
,ć z łcv
GOUD

RA.i31{

taaek


