Załącznik nr 1 do uchwały
nr G4-VI/13/14
z dnia 24.03.2014

STATUT
GIMNAZJUM NR 4 w MYSŁOWICACH
Podstawa prawna:
1.
2.
3.

I.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm. /,
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
/ Dz.U.Nr 12, poz.96 /,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz.U. Nr 61 poz.624 z późn. zm. /.

NAZWA SZKOŁY
§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach.
2. Siedzibą Gimnazjum jest budynek szkolny w Mysłowicach przy ul. Reja 28.
§ 2.
Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniów.
§ 3.
Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
II. INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 4.
1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Miasto Mysłowice.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów
nauczania wynosi 3 lata i obejmuje organizacyjnie klasy I-III.
III. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5.
Podstawowe cele i zadania gimnazjum:
1)
2)
3)
4)

wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej w ujęciu dyscyplinarnym
wdrażanie uczniów do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym
przygotowanie uczniów do dalszej nauki i dokonania świadomego wyboru kierunku
dalszego kształcenia
wyrównanie poziomu wykształcenia uczniów o różnych możliwościach intelektualnych
i specyficznych potrzebach edukacyjnych
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§ 6.
1. Gimnazjum umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć
w systemie klasowo – lekcyjnym zgodnie z ramowymi planami nauczania.
2. Gimnazjum stwarza uczniom możliwość realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym,
planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,
z zastosowaniem różnorodnych metod nauczania. Szczegółowe zasady realizacji projektu
edukacyjnego określa odrębny dokument.
3. Gimnazjum umożliwia uczniom kształtowanie uczuć patriotycznych, podtrzymania tożsamości
językowej i religijnej.
4. Gimnazjum udziela uczniom pomocy pedagogiczno – psychologicznej we współpracy
z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi.
5. Gimnazjum stwarza możliwość
z orzeczeniami kwalifikacyjnymi.

prowadzenia

nauczania

indywidualnego

dla

uczniów

6. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywanie braków.
7. Gimnazjum umożliwia uczniom szczególnie zdolnym rozwijanie zainteresowań oraz realizowanie
indywidualnych programów nauczania.
§ 7.
1. W gimnazjum obowiązuje szkolny zestaw podręczników i szkolny zestaw programów nauczania:
1)
nauczyciel wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku
szkolnego i zgłasza swój wybór dyrektorowi;
2)
dyrektor szkoły sporządza „szkolny zestaw podręczników”. Dyrektor podaje do
publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku
następnego roku szkolnego;
3)
nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły może
zasięgnąć opinii zespołu nauczycielskiego lub przedmiotowego w sprawie zgodności
programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego
i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów;
4)
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza (w formie
zarządzenia) do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program
nauczania;
5)
dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią „szkolny zestaw
programów nauczania”. Dyrektor szkoły odpowiada za uwzględnienie w szkolnym
zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla trzeciego etapu edukacyjnego.
2. W ostatnim tygodniu nauki w szkole organizowany jest kiermasz umożliwiający uczniom obrót
używanymi podręcznikami.

§ 8.
1. Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane są zgodnie z potrzebami środowiska
i odpowiednio do wymagań wiekowych młodzieży z uwzględnieniem obowiązujących w szkole
przepisów
bezpieczeństwa
i higieny
w oparciu
o plan
dydaktyczno-wychowawczy,
a w szczególności:
1)
podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za
bezpieczeństwo i zdrowie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia
i sprawujący opiekę. Nauczyciele są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania
dyrektora lub wicedyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych
zajęć,
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2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

2.

podczas wycieczek szkolnych, przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, a także
sprawujący opiekę nauczyciele zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
podczas przerw między lekcjami nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów
zgodnie z opracowanym harmonogramem,
podczas korzystania przez uczniów z Internetu dostęp do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów jest zabezpieczony przez
zainstalowanie i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania
szczegółowe zasady bezpieczeństwa omawiane są na zajęciach do dyspozycji
wychowawcy klasy oraz apelach porządkowych;
bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązujące w pracowniach przedmiotowych i podczas
zajęć wychowania fizycznego omawiane są z uczniami na początku każdego roku
szkolnego
prowadzona jest stała praca wychowawcza z uczniami a także ich opiekunami w zakresie
podnoszenia poziomu higieny osobistej oraz porządku i czystości w szkole i jej
otoczeniu. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony higienistki
szkolnej
organizowane są stałe, systematyczne przeglądy placówki pod względem bezpieczeństwa
i higieny
budynek i teren szkoły jest pod nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Dla uczniów wymagających specjalnej troski gimnazjum organizuje:

zajęcia świetlicowe,
dodatkową pomoc pedagogiczno- psychologiczną,
pomoc materialną i finansową w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Radą Rodziców oraz innymi instytucjami zajmującymi się działalnością na
rzecz tych osób.
3. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami
patologii społecznej odbywa się przez:
1)
rozmowy z pedagogiem,
2)
realizację programów profilaktycznych,
3)
uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy,
demoralizacji (w miarę posiadanych środków),
4)
podejmowanie tych problemów na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
1)
2)
3)

§ 9.
1. Szczegółowe zasady realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych określa program
wychowawczy gimnazjum obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
2. Szczegółowe zasady realizacji zadań profilaktycznych określa program profilaktyki dostosowany
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
IV. ORGANY SZKOŁY
§ 10.
1. Organami szkoły są:
1)
2)
3)
4)

dyrektor gimnazjum
rada pedagogiczna
samorząd uczniowski
rada rodziców
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2. Organy o których mowa w ust.1 działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami,
które nie mogą być sprzeczne ze statutem gimnazjum.
3. Organy szkoły mają określone zadania i uprawnienia i współdziałają ze sobą poprzez:
1) podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
2) wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy sobą o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach,
4) zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposoby rozwiązywania sporów między
nimi określają regulaminy obowiązujące w szkole.
4. Dyrektor gimnazjum.
Dyrektor gimnazjum w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) odpowiedzialny jest za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących,
7) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego,
9) dysponuje budżetem szkoły zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym na dany rok
kalendarzowy,
10) wnioskuje w sprawie zmian w planie finansowym szkoły,
11) organizuje działalność gospodarczą szkoły,
12) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych szkoły oraz
powierzony majątek
13) prowadzi w sposób prawidłowy dokumentację dotyczącą: działalności dydaktycznowychowawczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej
14) jest kierownikiem jednostki budżetowej dla zatrudnianych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami,
15) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników szkoły,
16) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
17) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych,
18) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
19) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem
uczniowskim oraz radą rodziców,
20) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

5.

Rada Pedagogiczna Gimnazjum:
1)

2)
3)
4)
5)

Rada pedagogiczna gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej
wchodzą: dyrektor gimnazjum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków. Uchwały rady powinny mieć charakter aktu prawnego.
Posiedzenia rady są protokołowane.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
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Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej gimnazjum należy:

6)

a)
b)
c)
d)
e)
7)

Rada pedagogiczna gimnazjum opiniuje w szczególności :
a) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
b) projekt planu finansowego gimnazjum;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

8)

Rada pedagogiczna gimnazjum może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w gimnazjum.
Rada pedagogiczna gimnazjum wykonuje zadania rady gimnazjum jeżeli ta nie została
powołana.
osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

9)
10)

6.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum:
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego 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 ze statutem gimnazjum.
Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak :

1)
2)

3)
4)

a)
b)
c)

d)
e)

f)
7.

zatwierdzanie planów pracy gimnazjum;
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum;
podejmowanie uchwal w sprawach skreślenia z listy uczniów.

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań,
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rada Rodziców Gimnazjum.
W gimnazjum działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów tej
szkoły.
Rada rodziców:

1)
2)
a)

współuczestniczy w programowaniu pracy szkoły, a także w planowaniu wydatków
szkoły,
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b)
c)
d)
e)

organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
szkole i środowisku,
udziela pomocy i wspiera wszystkie organizacje społeczne w szkole oraz samorząd
uczniowski
podejmuje działalność mającą na celu pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych dla szkoły,
występuje do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły lub organu nadzorującego
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3)

Do kompetencji rady rodziców należy:
a)
uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
i. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
ii. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
b)
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
c)
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4)

Rada rodziców pracuje na podstawie opracowanego regulaminu swojej działalności,
który zawiera wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb wyborów do
rady.

V. ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 11.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę
oddziałów i godzin zajęć edukacyjnych.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.
§ 12.
1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z:
a)

języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, w tym laboratoryjnych,
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

b)

informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, z tym że liczba uczniów
w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni
komputerowej

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów
podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, pkt b, można dokonać za zgodą organu
prowadzącego gimnazjum.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

6

§ 13.
1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzinna 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.
§ 14.
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.
§ 15.
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym
ustala zasady prowadzenia: zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych,
elementów informatyki , kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
2. Dopuszcza się tworzenie klas z poszerzonym programem z danego przedmiotu np. informatyki,
przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, wychowania
fizycznego, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Zasady rekrutacji do tego typu klas określa
dyrektor Gimnazjum Nr 4 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Są one załącznikiem do
arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.
3. W gimnazjum organizuje się wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych
z wyborem kierunku kształcenia:
1)
zagadnienia preorientacji zawodowej są realizowane w kl. III w ramach godzin do
dyspozycji wychowawcy
2)
współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną pod kątem predyspozycji do
dalszego kształcenia
3)
spotkania informacyjne dla rodziców pod kątem możliwości kształcenia
ponadgimnazjalnego
4)
spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz wizyty uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych
5)
tworzenie szkolnej bazy informacji na temat kształcenia ponadgimnazjalnego
§ 16.
1.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Gimnazjum polega głównie na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1)
z niepełnosprawności
2)
z niedostosowania społecznego
3)
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
4)
ze szczególnych uzdolnień
5)
ze specyficznych trudności w uczeniu się
6)
z zaburzeń komunikacji językowej
7)
z choroby przewlekłej
8)
z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
9)
z niepowodzeń edukacyjnych
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
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2.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1)
klas terapeutycznych (jeśli takie zostaną utworzone w porozumieniu z organem
prowadzącym)
2)
zajęć rozwijających uzdolnienia
3)
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
4)
zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych
(jeśli
takie
zostaną
zorganizowane
w porozumieniu
z organem prowadzącym)
5)
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
i kariery zawodowej
6)
warsztatów
7)
porad i konsultacji

3. Pomoc
psychologiczno
–
pedagogiczna
udzielana
rodzicom
uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
4. Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
indywidualne
możliwości
psychofizyczne
uczniów,
w tym
ich
zainteresowania
i uzdolnienia. Nauczyciele prowadzą w szczególności:
1)
obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się lub
b) szczególnych uzdolnień;
2)
doradztwo edukacyjno – zawodowe.
5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia
pomocą psychologiczno – pedagogiczną
nauczyciele niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem
i informują o tym wychowawcę klasy.
6.

W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcia ucznia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w ust.2, pkt 1-5 wychowawca klasy
planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy, w tym ustala formy udzielania tej pomocy,
okres udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

7.

Wychowawca
klasy
planując
udzielanie
uczniowi
pomocy
psychologiczno
– pedagogicznej współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb
z innymi nauczycielami, poradnią, specjalistami lub innymi osobami, z których inicjatywy zostaje
udzielana pomoc.

8.

Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust.6 osobę, której zadaniem będzie
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

9.

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno
– pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form udzielanej pomocy dyrektor szkoły
niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

10. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Mysłowicach.
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1.
2.

3.

§ 17.
W szkole zatrudniony jest pedagog.
Do zadań pedagoga 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 szkolnych, a także wspieranie
mocnych stron uczniów;
2)
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3)
udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4)
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5)
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów
6)
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7)
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8)
wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Pedagog planuje i realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Są to:
1)
systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)
gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
3)
prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4)
koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę;
5)
współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.
§18.

Do realizacji celów statutowych gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1)
pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2)

biblioteki,

3)

świetlicy

4)

sali gimnastycznej wraz z zapleczem,

5)

boiska szkolnego,

6)

pomieszczeń administracyjno-gospodarczych
§ 19.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
/prawnych opiekunów/ lub dojazd do szkoły organizuje się świetlicę szkolną.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
3. Świetlica jest czynna pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych
przez dyrektora szkoły.
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§ 20.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy
o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1)
gromadzenie zbiorów,
2)
korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3)
prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach, bądź
oddziałach.
4

Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor gimnazjum tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku
każdego roku szkolnego.

5. Rada pedagogiczna uchwala regulamin biblioteki, w którym określa się szczegółowo jej
organizację oraz zadania nauczyciela-bibliotekarza.
6. Biblioteka współdziała z radą pedagogiczną i innymi organami szkoły.
§ 21.
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych na praktyki pedagogiczne.
2. Praktyki śródroczne są prowadzone na podstawie skierowania wystawionego przez uczelnię.
3. Praktyki pedagogiczne powinny być realizowane wg harmonogramu opracowanego wspólnie ze
szkolnym opiekunem praktyki.
§ 22.
1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje o których mowa w ust.1
wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§ 23.
W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
§ 24.
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zgodnie
z arkuszem organizacyjnym.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne
przepisy.
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§ 25.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1)
rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
z podstawowymi funkcjami szkoły, w tym zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
2)
systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy,
3)
uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę,
4)
przestrzeganie zapisów niniejszego statutu,
5)
znajomość aktualnych przepisów prawa dotyczących oświaty,
6)
usuwanie drobnych usterek w pomieszczeniach przydzielonych mu pod opiekę względnie
zgłaszanie dyrektorowi ich występowanie,
7)
egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku
wypadkowości,
8)
używanie tylko całkowicie sprawnego sprzętu na zajęciach wychowania fizycznego,
9) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach oraz niezwłoczne
reagowanie na nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia poprzez poinformowanie o tym
fakcie pedagoga lub wychowawcę klasy, a za jego pośrednictwem rodzica ucznia,
10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
11) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
12) dbanie o poprawność językową uczniów,
13) ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
14) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych,
15) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
16) przyjęcie studentów szkół wyższych lub słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na
zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i zebrania z rodzicami. Liczba zajęć obserwowanych
i prowadzonych nie może zakłócać procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły
17) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
18) aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
19) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania
20) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka
21) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
22) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; wspomaganie psychofizycznego rozwoju
uczniów poprzez wprowadzenie różnorodnych form oddziaływania wychowawczego
w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3. Nauczyciel ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości realizacji projektu edukacyjnego
4. Nauczyciel opiekujący się grupą uczniów zgodnie z planem zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
doraźnych zastępstw zobowiązany jest do zapewnienia uczniom stałej opieki, to znaczy:
1)
nie wolno opuszczać sali lekcyjnej lub miejsca prowadzenia zajęć i pozostawiać bez
opieki powierzonych uczniów,
2)
nie wolno wypraszać z klasy ucznia utrudniającego prowadzenie zajęć,
3)
należy natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
5. Wszyscy pracownicy gimnazjum są zobowiązani do:
1) reagowania na niebezpieczne zachowanie uczniów zagrażające ich bezpieczeństwu,
2) natychmiastowego informowania dyrektora Gimnazjum o wszelkich dostrzeżonych
zagrożeniach,
3) uczestnictwa w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez Gimnazjum.
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6.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie szkolnym o wpuszczeniu do budynku lub jego
opuszczeniu decyduje woźna lub inny pracownik obsługi, mający prawo zatrzymania osób celem
rejestracji w księdze wejść i wyjść.
§ 26.

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności funkcję wychowawcy powierza się w oddziale klasowym na
okres 3 lat czyli jednego etapu edukacyjnego odnawiając powierzenie tej funkcji corocznie.
W uzasadnionych przypadkach wychowawstwo powierza się na okres jednego roku.
2. Obowiązkiem wychowawcy jest poznanie możliwości i uzdolnień oraz środowiska domowego
powierzonych jego opiece uczniów oraz wykorzystanie tej wiedzy w pracy wychowawczej.
3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach realizacji
projektu edukacyjnego.
4. Wychowawca kierując pracą wychowawczą w podległym mu oddziale
z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz dyrektorem gimnazjum.

współpracuje

5. Wychowawca odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej.
6. Zadaniem wychowawcy jest ciągła troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków,
a w szczególności:
1)
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2)
przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3)
rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
7. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.5 winien:
1)
zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków ,
2)
opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy dla danego oddziału
uwzględniając wychowanie prorodzinne oraz założenia programu wychowawczego
gimnazjum,
3)
utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami uczącymi w jego
oddziale w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4)
współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych,
5)
współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Mysłowicach,
6)
śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
7)
dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8)
udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru zawodu,
9)
kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności drugiego człowieka,
10) udzielać rodzicom /opiekunom/ bieżących informacji o postępach w nauce i zachowaniu
się uczniów,
11) powiadamiać rodziców i uczniów o przewidywanych śródrocznych i rocznych stopniach
niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem okresu – roku szkolnego,
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych
dla niego stopniach śródrocznych i rocznych
13) organizować spotkania z rodzicami na temat wyników klasyfikacji uczniów.
§ 27.
1. W gimnazjum działają zespoły: przedmiotowe (humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy),
doraźne oraz wychowawczy.
Zadania zespołów przedmiotowych:

1)
a)

wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2)

opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
organizowanie WDN i wymiana doświadczeń,
współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich
wyposażenia,
badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, przeprowadzanie konkursów
przedmiotowych,
otoczenie opieką dydaktyczna uczniów najsłabszych i najzdolniejszych,
wdrażanie tematów ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach,
opieka nad nauczycielami stażystami i praktykantami.

Zadania zespołu wychowawczego:
zadania systemowe: badania i analiza efektów pracy wychowawczej szkoły, diagnoza
osiągnięć i trudności wychowawczych szkoły, ewaluacja programu wychowawczego
szkoły i regulaminu oceniania zachowania, organizowanie bieżących imprez
i uroczystości szkolnych, współdziałanie z rodzicami, określenie zasad współpracy
szkoły ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi wychowawczą pracę
szkoły.
b)
zadania doraźne: koordynacja pracy opiekuńczo- wychowawczej szkoły, wspieranie
działań wychowawczych i programów profilaktycznych, rozwiązywanie trudnych
problemów wychowawczych, typowanie uczniów do różnych form pomocy
i opiniowanie podobnych wniosków, podejmowanie interwencji wychowawczych.
a)

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
§ 28.
1. W przypadku prowadzenia przez gimnazjum działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej,
rada pedagogiczna uchwali i dołączy do niniejszego statutu zasady jej organizacji.
2. Gimnazjum współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
Szczegółowe zasady współdziałania z w/w instytucjami stanowią integralną część statutu.

VII. UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 29.
1.

Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie w wieku od 13 do 16 lat, którzy podlegają
obowiązkowi szkolnemu. Uczeń, który osiągnie w czasie trwania nauki w gimnazjum 18 rok
życia i nie realizuje obowiązku szkolnego, po wyczerpaniu procedur dyscyplinujących do
realizacji w/w obowiązku uchwałą Rady Pedagogicznej zostaje skreślony z listy uczniów.

2.

Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów
zamieszkałych w obwodzie szkoły (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do statutu).
Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

3.

Uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się do szkoły jedynie
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez
rodziców dziecka wniosku(wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do statutu). Kandydat spoza
obwodu szkoły powinien uzyskać co najmniej ocenę poprawną zachowania. Kandydaci z oceną
nieodpowiednią i naganą nie zostaną zakwalifikowani do procesu rekrutacji.

4.

W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie:
1)
laureaci i finaliści konkursów i zawodów organizowanych przez kuratora oświaty
2)
posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
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5.

W sytuacji gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest wyższa niż liczba wolnych miejsc,
przyjmuje się następujące kryteria rekrutacyjne
1)
na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników sprawdzianu,
w wyniku postępowania rekrutacyjnego można uzyskać 100 punktów:
a)
sprawdzian po szkole podstawowej- 40 pkt
b)
zachowanie:
wzorowe – 20 pkt
bardzo dobre – 15 pkt
dobre – 10 pkt
poprawne – 5 pkt
c)
oceny z następujących przedmiotów:
ocena, liczba punktów

przedmiot
Język polski
Język angielski
Historia i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
2)

6.

Celujący – 8 pkt
Bardzo dobry – 6 pkt
Dobry – 4 pkt
Dostateczny – 2 pkt

w przypadku jednakowej ilości punktów będą brane pod uwagę osiągnięcia
w konkursach i zawodach na szczeblu, co najmniej powiatowym i osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu.

Warunkiem przyjęcia kandydatów spoza obwodu jest złożenie następujących dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach
sprawdzianu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
7.

Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

8.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. Listy zostaną umieszczone na tablicy
ogłoszeń gimnazjum. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie
adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.
1)

2)
3)

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.
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10.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające
powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na
który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

11.

Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz
określa jego warunki.

12.

Przyjmowanie uczniów do klasy programowo wyższej w gimnazjum odbywa się na podstawie:
a)
świadectwa ukończenia klasy programowo niższej szkoły tego samego typu oraz odpisu
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
b)
pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych zgodnie
z odpowiednimi przepisami w przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny poza
szkołą;
c)
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

13. Uczeń o którym mowa w ust. 13 jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe z zajęć
edukacyjnych realizowanych w klasie, do której przechodzi, na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadzących dane zajęcia (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
§ 30.
1.

Uczeń gimnazjum ma prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

2.

informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
tak opracowanego tygodniowego rozkładu lekcji, aby był zgodny z zasadami higieny
pracy umysłowej,
poszanowania swej godności osobistej,
rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów,
swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób
trzecich,
korzystania z pomocy doraźnej nauczyciela,
życzliwego, podmiotowego traktowania w czasie pobytu w szkole,
nietykalności osobistej,
bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów,
reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach
składania skarg i wniosków wg procedur obowiązujących w gimnazjum

W gimnazjum powołuje się Rzecznika Praw Ucznia:
1)
2)

Kadencja Rzecznika trwa jeden rok szkolny. Kandydatem może być każdy nauczyciel
Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach.
Rzecznik jest wybierany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.

3.

Uczeń szkoły w pełni korzysta z praw określonych w Konwencji o prawach dziecka Dz. U Nr
120 z 1991r., poz. 526 z późn. zm.).

4.

W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo złożyć skargę na piśmie do szkolnego
Rzecznika Praw Ucznia oraz do dyrektora szkoły.

5.

W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia lub powstania innego sporu,
którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły, rodzice ucznia mają prawo do złożenia skargi
w formie pisemnej w Kuratorium Oświaty w Katowicach lub do organu prowadzącego szkołę.
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§ 31.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1)
systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się
do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie,
2)
usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych
– wg szkolnych procedur,
3)
dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój wg Regulaminu Ubioru
stanowiącego załącznik do statutu,
4)
przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkole:
a)
w czasie lekcji telefon powinien znajdować się w torbie ucznia i ma być wyłączony,
b)
uczeń może korzystać z telefonu w czasie przerwy,
c)
w razie niestosowania w/w nauczyciel ma prawo zatrzymać aparat w depozycie
do momentu zgłoszenia się rodziców,
d)
zabrania się nagrywania i wykonywania zdjęć aparatem na terenie szkoły,
e)
w razie kradzieży lub zgubienia telefonu, szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
5)
przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego, właściwie zachowywać się wobec
nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów,
6)
dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
7)
wystrzegać się szkodliwych nałogów,
8)
naprawiać wyrządzone szkody materialne,
9)
dbać o honor i tradycje gimnazjum,
10) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady
pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
2.

Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób.
§ 32.

1.

Uczeń gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
1)
2)
3)
4)

rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
wzorową postawę uczniowską,
wybitne osiągnięcia,
dzielność i odwagę.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:
1)
2)
3)
5)
6)
7)

pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich,
pochwala dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
dyplom uznania,
nagrody rzeczowe,
list gratulacyjny dla rodziców/opiekunów,
wpis do „Kroniki Gimnazjum”.

3. Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu szkoły lub rady rodziców gimnazjum.
4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród określa regulamin uczniowski.
§ 33.
1. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu, obowiązujących w szkole przepisów
i regulaminów oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego uczniom
wymierza się następujące kary:
1)
upomnienie wychowawcy klasy,
2)
upomnienie wychowawcy wobec klasy,
3)
upomnienie dyrektora (z pisemnym powiadomieniem rodziców),
4)
nagana dyrektora (z pisemnym powiadomieniem rodziców),
5)
zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
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6)
7)

nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
przeniesienie ucznia uchwałą rady pedagogicznej do równoległej klasy gimnazjum.

2. Karne przeniesienie ucznia do równoległej klasy następuje, gdy:
1)
uczeń ma demoralizujący wpływ na klasę,
2)
uczeń ma zachowanie zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych
uczniów,
3)
uczeń lekceważy obowiązki szkolne (wagary),
4)
uczeń ma lekceważący, wulgarny stosunek do innych osób.
3. Jeżeli uczeń dopuszcza się rażącego naruszenia dyscypliny i zasad współżycia społecznego,
a w szczególności:
1)
rozbojów w szkole poza szkołą,
2)
picia alkoholu w szkole lub poza szkołą,
3)
dewastacji mienia szkolnego,
4)
fałszowania dokumentów,
5)
kradzieży,
6)
posiadania i handlu narkotykami,
7)
notorycznego uchylania się od wypełniania obowiązków szkolnych, dyrektora
gimnazjum, po wyczerpaniu kar przewidzianych statutem, występuje do Śląskiego
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
4. Sposób w jaki wymierza się kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
Kara może zostać nałożona po wysłuchaniu ucznia.
5. Uczniowi, jego rodzicom /prawnym opiekunom/ oraz wychowawcy klasy przysługuje w formie
pisemnej prawo odwołania od kary w terminie dwóch tygodni od daty jej nałożenia.
6. Organem odwoławczym jest dyrektor szkoły, który po zweryfikowaniu odwołania przez komisję
w składzie: dyrektor (lub wicedyrektor), wychowawca klasy oraz pedagog wydaje decyzję na
piśmie.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o zastosowanej
wobec niego karze.
§ 34.
Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
VIII. RODZICE
§ 35.
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego
należy:
1)
2)
3)

zapisanie dziecka do gimnazjum,
zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
§ 36.

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum. W ramach tej współpracy
rodzice mają prawo do:
1)
kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2)
porad pedagoga szkolnego w godzinach jego pracy,
3)
dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4)
występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum oraz wyrażania opinii
dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi gimnazjum za
pośrednictwem swych reprezentantów w radzie rodziców.
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2. W gimnazjum ustala się comiesięczne terminy spotkań z rodzicami wg harmonogramu
przyjmowanego na początku każdego roku szkolnego.
3. Do obowiązków rodziców należy:
1)
wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2)
systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3)
udzielanie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 37.

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 38.
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
3. Obsługę finansowo - księgową gimnazjum zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach.
§ 39.
Wszelkie regulaminy obowiązujące w gimnazjum nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego statutu oraz ustawy o systemie oświaty.
§ 40.
1. Zmiany w niniejszym statucie są dokonywane w trybie jego nadania.
2. Zmiana statutu następuje w formie uchwały rady pedagogicznej.
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