STATUT
GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NASZA JEDYNKA
W DOBRYM MIEŚCIE
(tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 8/2013/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Gimnazjum Niepubliczne jest prowadzone przez Stowarzyszenie Nasza Jedynka w Dobrym
Mieście.
§2
Szkoła nosi nazwę „Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka”
§3
Siedziba gimnazjum mieści się w Dobrym Mieście przy ul. Wojska Polskiego 22
§4
Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz na mocy przepisów ustawowych.
§5
Szkoła wypełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w Ustawie o systemie oświaty:
1) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,
2) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawy
programowe kształcenia ogólnego,
3) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
§6
Stowarzyszenie, będąc właścicielem i organem prowadzącym, odpowiada za działalność szkoły,
a w szczególności:
1) zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2) nadaje statut szkoły uwzględniając warunki ustawowe szkół publicznych,
3) nadaje imię szkoły oraz zatwierdza obowiązujące pieczęcie i dyplomy ukończenia szkoły,
4) zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły,
5) zarządza majątkiem szkoły,
6) zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły do dnia 30 lipca danego roku,
7) zatwierdza projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, oraz inne sprawy istotne
dla szkoły,
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8) przeprowadza wizytacje szkoły w zakresie i na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty,
9) przeprowadza likwidację szkoły.
§7
Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje właściwy kurator, zgodnie z przepisami ustawy
o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Rozdział II.
Cele i zadania gimnazjum
§8
Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia.
§9
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia gimnazjum poprzez:
a) wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod
właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze
kształcenie,
b) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ucznia,
c) wdrażanie uczniów do samodzielności,
d) przygotowywanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,
e) wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki,
f) udział w zajęciach językowych,
g) udział w wycieczkach krajoznawczych,
h) udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
2) rozbudza potrzebę korzystania z dorobku myśli ludzkiej, dóbr kultury, rozwija wrażliwość
estetyczną i zdolność twórczego myślenia, zachęca uczniów do samokształcenia.
3) rozwija wrażliwość moralną, otwartość na poglądy i potrzeby innych ludzi.
4) kształtuje racjonalne podejście do problemów życiowych.
5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów poprzez:
a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
b) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum.
7) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) system zapomóg i stypendiów - przez wysuwanie wniosków do właściwych organów,
b) ścisły kontakt z rodzicami uczniów,
c) organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
8) wspiera rodzinę w jej pracy wychowawczej,
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9) dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynku, a w czasie wiosennym i letnim także na boisku szkoły,
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych,
c) przydzielenie opiekuna (osoby pełnoletniej) na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10
uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej,
d) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli
technicznej,
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
f) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział III.
Organy gimnazjum
§10
Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
§11
Dyrektor gimnazjum:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez
nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje jej uchwały, jeżeli są zgodne
z obowiązującymi przepisami,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
5) przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego,
6) przyjmuje uczniów do szkoły,
7) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu szkoły i innych
przepisów prawa szkolnego,
8) wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia o zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników
niebędących nauczycielami,
9) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
10) wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie nagrody lub wymierzenie kary
pracownikom gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,
12) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego,
13) współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim oraz rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między tymi organami,
14) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów,
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15) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,
16) prowadzi dokumentację pedagogiczną, opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,
17) we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia zarządza majątkiem szkoły i dba
o powierzone mienie,
18) (skreślony).
Rada Pedagogiczna
1.
2.
3.
4.

5.

§12
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy
pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy i tryb zatrudnienia w Gimnazjum.
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) goście
zaproszeni przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są
protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw będących
przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) Kompetencje stanowiące:
a) zatwierdza plan pracy gimnazjum,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) podejmuje uchwały w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki
e) zatwierdza szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników.
2) Kompetencje opiniodawcze:
a) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie z funkcji dyrektora gimnazjum,
b) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród i odznaczeń,
c) opiniowanie organizacji pracy gimnazjum w tym zwłaszcza tygodniowego
rozkładu zajęć i zajęć pozalekcyjnych,
d) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z art. 41 ust. 2
Ustawy o systemie oświaty.
e) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu
podręczników,
f) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
g) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Pedagogicznej gimnazjum
zgodnie z art. 52. 2 Ustawy o systemie oświaty
§13

Samorząd Uczniowski
1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „Samorządem", który tworzą
wszyscy uczniowie szkoły.
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2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z ustawą
i statutem gimnazjum.
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowania właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,
5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu za zgodą tegoż
nauczyciela,
4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących
zasad: trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jedna dziennie,
tygodniowe uprzedzenie o pracy klasowej.
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
§14
1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością
szkoły w sposób zapewniający każdemu z nich możliwości swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie
szkoły i regulaminach ich działalności.
2. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu
zwołanym przez dyrektora szkoły. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów dyrektor
może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.
3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu organy szkoły
mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego szkołę lub
organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych
w ustawie.
4. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez:
1) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,
2) wspólne spotkania,
3) uczestniczenie dyrektora szkoły w posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego,
a przedstawicieli Samorządu na niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
4) inne formy, np. apele szkolne.
5. Inne kompetencje dyrektora szkoły dotyczące rozwiązywania konfliktów:
1) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących
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nauczycielami,
2) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
3) 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,
6. W uczniowskich sprawach spornych ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu uczniowskiego za
pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
2) przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem
samorządu rozstrzyga kwestie sporne,
3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia
§15
1. Rodzice mogą współdziałać z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia
młodzieży w szczególności przez:
1) włączanie się do organizacji życia klasy, szkoły,
2) współuczestniczenie w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych.
2. W ramach współpracy rodziców z nauczycielami - rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
i w szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych,
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy szkoły.
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w szkole
organizowane są w roku szkolnym spotkania z rodzicami. Dyrektor szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala harmonogram spotkań z rodzicami.

Rozdział IV.
Organizacja gimnazjum
§16
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§17
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

6

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ
prowadzący do 30 lipca danego roku.
§18
Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie
nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych
planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy oraz podręczników, dopuszczonych do użytku szkolnego.
Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i
pomieszczeń dydaktycznych.
§19
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.
§20
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od
30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
§21
Podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych
planów nauczania. W szczególności bierze się pod uwagę:
1) liczebność oddziału,
2) liczbę dziewcząt i chłopców w oddziale,
3) przystosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć.
§22
1. W gimnazjum niektóre zajęcia np. nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła
zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem
klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych,
a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 wynosi 45 minut.
3. Zajęcia, o których jest mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę
środków finansowych.
§23
Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub
szkołą wyższą .
§24
Uczniowie Gimnazjum Niepublicznego Nasza Jedynka korzystają z księgozbioru zgromadzonego
w gimnazjum.
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Rozdział V.
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum
§25
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 ustala
dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
§26
Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Do obowiązków
nauczyciela należy:
1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
a) organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pełnienia dyżurów na
przerwach, przed i po lekcjach,
c) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez pracodawcę,
2) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie sal dydaktycznych,
4) zapoznanie uczniów z podstawą programową z danego przedmiotu oraz przedmiotowym
systemem oceniania,
5) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz obiektywne traktowanie wszystkich
uczniów,
6) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, poznawanie i kształtowanie ich
uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
7) tworzenie warunków do aktywnego, twórczego udziału uczniów w procesie dydaktycznowychowawczym,
8) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowanie niezbędnej pomocy
profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
9) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
10) współpraca z domem rodzinnym ucznia,
11) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę zawodową,
12) systematyczne, zgodne z przepisami prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.
§27
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje
się tymi samymi uczniami przez cały etap nauczania w gimnazjum.
3. Wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili
ukończenia przez uczniów gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony
wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną
prośbę o zmianę.
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§28
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających pracę ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,
d) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
a) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planować i organizować wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego
rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,
c) ustalać treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,
d) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
e) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
f) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz rozpoznania zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów.
g) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
h) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osobistej,
i) powiadamiać o przewidywanych dla ucznia śródrocznych oraz rocznych ocenach na
tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

2. Wychowawca klasy na zlecenie dyrektora lub w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej
realizuje inne, jeszcze bardziej szczegółowe zadania wynikające z aktualnego planu
i życia szkoły.
4. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki,
arkusze ocen, świadectwa szkolne, inne określone przez dyrektora) oraz składa
sprawozdanie z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami, innymi nauczycielami
oraz specjalistami.

Rozdział VI.
Uczniowie gimnazjum
§29
1. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci szkół podstawowych.
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2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są na wniosek rodziców absolwenci Szkoły
Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście.. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa
niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących
kryteriów:
a) co najmniej dobra ocena z zachowania na świadectwie ukończenia klasy szóstej
b) jak najwyższa liczba punków ze sprawdzianu szóstoklasisty
c) przypadku wolnych miejsc do Gimnazjum Niepublicznego mogą być przyjęci
absolwenci innych szkół podstawowych, spełniający kryteria z pkt.a) oraz b)
d) nie przyjmuje się do gimnazjum uczniów z nagannym lub nieodpowiednim
zachowaniem
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku
szkolnego.
§30
Uczeń gimnazjum ma prawo do:
1) sprawiedliwej oceny swojej wiedzy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu,
2) znajomości swoich praw, wiedzy o przysługujących mu prawach i procedurach, które
obowiązują w wypadku naruszenia praw ucznia,
3) rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach
zainteresowań działających w szkole,
4) wolności sumienia, religii i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra innych osób,
5) wyrażania własnych poglądów i opinii, swobody poszukiwania, otrzymywania
i przekazywania informacji, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony przed wszelkimi formami
przemocy, jak również przed karami naruszającymi jego godność i nietykalność
osobistą,
7) ochrony tajemnicy swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji,
8) informacji na temat uzyskiwanych przez siebie ocen, do ich umotywowania przez
nauczyciela i udostępnienia na czas określony sprawdzonych i ocenionych prac
pisemnych,
9) nauki i swobodnego wstępu na zajęcia lekcyjne,
10) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej na wniosek ucznia, nauczyciela lub
rodziców (opiekunów),
11) ochrony zdrowia, higienicznych warunków nauki, odpowiedniej temperatury w salach
lekcyjnych,
12) zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach, działających na terenie szkoły,
reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach, działalności
i przynależności do organizacji pozaszkolnych, o ile ich działalność nie jest sprzeczna
z prawem, obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
13) ochrony swojej własności prywatnej,
14) odwoływania się w formie ustnej lub pisemnej od decyzji wychowawcy, nauczyciela
lub Rady Pedagogicznej do dyrekcji szkoły w terminie 7 dni
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§31
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz w innych
obowiązujących w szkole regulaminach, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
3) dbania o schludny wygląd bez ekstrawagancji, noszenia odpowiedniego stroju w czasie
uroczystości szkolnych, a także w czasie dyżurów szkolnych,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
7) dbania o honor i tradycję gimnazjum,
8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,
9) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w niniejszym statucie, o ile brak
możliwości polubownego rozwiązania problemu,
10) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie dwóch tygodni
za pośrednictwem rodziców (pisemnie lub telefonicznie),
11) niekorzystania na zajęciach edukacyjnych z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych.

1.

2.

3.

4.
5.

§32
Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę uczniowską,
3) wybitne osiągnięcia edukacyjne,
4) dzielność i odwagę obywatelską.
Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu
Uczniowskiego – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej . Stypendium motywacyjne za
bardzo dobre wyniki w nauce lub za wybitne wyniki sportowe przyznaje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej oraz Rady Pedagogicznej.
Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:
1) pochwała wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji uczniowskiej,
2) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,
3) nagroda książkowa lub rzeczowa, dyplom,
4) list pochwalny skierowany do rodziców,
5) Stypendium motywacyjne.
Nagrody dla uczniów finansowane są z budżetu szkoły, mogą być również finansowane przez
sponsorów.
Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem jeśli na koniec roku szkolnego uzyska on
średnią równą lub wyższą niż 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
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§33
1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
2) upomnieniem dyrektora,
3) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
4) przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału,
5) skreśleniem z listy uczniów.
2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni.
3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary (decyzji), uchylić ją lub zarządzić jej
wykonanie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
§34
1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy uczniów gdy ten:
1) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,
2) rozprowadzał lub używał środki odurzające,
3) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,
4) odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
obrażając ich godność osobistą,
5) dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia,
6) demoralizuje innych uczniów,
7) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.
2. O udzieleniu kary wymienionej w ust. 1 powiadamia się rodziców ucznia w ciągu 7 dni,
w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
3. Od udzielonej uczniowi kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora
szkoły w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia.
4. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary (decyzji), uchylić ją lub zarządzić jej
wykonanie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
5. W przypadku skreślenia dziecka z listy uczniów gimnazjum może ono być przeniesione do
publicznego gimnazjum, w obwodzie którego uczeń mieszka lub innego gimnazjum.

Rozdział VII.
Gospodarka finansowa
§35
Zasoby finansowe szkoły pochodzą z:
1) dotacji gminy jako jednostki samorządu terytorialnego (w ramach subwencji oświatowej),
2) darowizn,
3) dobrowolnych wpłat rodziców
§36
Zasady ustalania i uiszczania opłat ustala Zarząd Stowarzyszenia.
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§37
1. Obsługę finansową i rachunki bankowe gimnazjum prowadzi Stowarzyszenie Nasza Jedynka
na podstawie odrębnych przepisów
2. Zasady rozliczania finansowego oraz prowadzenia przez gimnazjum gospodarki materiałowej
określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
§38
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.
§39
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia Nasza
Jedynka w Dobrym Mieście.
§40
Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek dyrektora szkoły lub innych organów
statutowych szkoły i zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Radę Pedagogiczną
Gimnazjum.
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