UCIIWAŁA NR [v/27l2015
RADY GMINY Żu.l.zl<Ów
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie utworzenia Gimnazjum w Dębem
Napodstawie art.18ust.2pkt 9lit. h ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządziegminnym ( tekst jednolĘ
DzU. z20|3 r')poz. 594zpóźn. zrn.l) art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy zdnia 27 sierpnia2009 roku o finansach
publicznych ( tekst jednolity Dz.Uz 20|3r, poz. 885 zpóźn. nn.f)oraz art.58 ust. |,2i iustawy zdnia
7 września
1991r. o systemieoświaĘ(Dz. U. z2004 r. Nr 256 poz.2572 zpóźn, zrrr.3)uchwalasię, co następuje:
$ 1.Z dniem 1września2015 roku tworzy się Gimnazjum wDębem, Dębe 34a, klórego akt załoĘcielski
stanowi załącniknr 1 do niniejszej uchwaĘ.
$ 2. StrukturęorganizacyjnąGimnazjum w Dębem określastatutstanowiący załącznik
uchwaĘ.

nr 2 do niniejszej

$ 3. Gimnazjum w Dębemjest samodzielnąjednostkąbudżetowąGminy Że|azków
$ 4. Do obwodu szkoĘ na|eią miejscowości: Biematki , Florentyna,Ilno, Czartki , Góry Zborowskie ( część)
,Dębe , Szkurłaty, Skarszew, Skarszewek ' Kol. Skarszewek, Pólko, Szosa Turecka, Borków Stary , Koronka,
Wojciechówka
$ 5. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Że\azków .
$ 6. Uchwała wchodzi w rycie z dniem 1 września20|5 t i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódawa Wielkopolskiego
Przewodni cz4Cy
Rady Ggriny Zelazków

,twwy
'J
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ZałącnikNr l do UchwaĘ NrIY/27l20|5
Rady GminyŻe|azków
zdnia 16lutego2015r.

AKT zAŁożycrnr,sxr GIMNAZJUM
w DĘBEM
Na podstawieart.l8 ust.2 pkt 9lit. h ustawyzdrua 8 marca1990r. o samorządziegminnym( tekstjednolity
Dz.U. z20|3 r.'poz. 594zpóźn.nrl.|) art.12ust.l pkt 2 i ust.2 ustawyzdnta 27 sierpnia2009roku o finansach
publiczrrych( tekstjednolĘ Dz.Uz 20|3r, poz. 885zpóźn, mt.f)oraz art.58ust.|, 2i 6ustawy zdnia
(Dz.U. z2004 r. Nr 256 poz.2572zpóźn,mt.3)
7 września
l99l r. o systemieoświaty
Zakładasięz dniem 1września2015roku
GimnazjumwDębem
Dębe34 a,62-817ie|azków
Zasięgterytońalny
Gimnazjumw Dębemobejmujemiejscowości:
Biematki, Florentyna,Ilno,Czartki , Góry Zborowskie( część
) ,Dębe, SzkurłaĘ, Skarszew,Skarszewek,
Kol. Skarszewek, Pólko, SzosaTurecka,Borków Stary, KoroŃa, Wojciechówka
Przewodnicz4cy
Raciv Grrinv Zelazków

W,
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ZałącmikNr 2 do Uchwaty NrIYl27l20|5
Rady Gminy Że|azków
z dnia 16 lutego 2015 r.
STATUT
Gimnazjum w Dębem
Rozdział 1.
PosTANowIENIA
oGÓLNE
$ 1. Statutopracowanona podstawie:
1) ustawy zdnia7 września|99I r. o systemieoświaty(Dz. U. z2004 r. Nr 256 poz'2572 zpóźn. zm'),
2)roąorządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia7 peździemika2009r. w sprawie nadzorupedagogicmego
(Dz. U. 22009 r. Nr 168,po2.7324),
3)ro4orządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 2lmaja 2001r. wsprawie ramowych statutów
publicznegoprzedszkolaorazpub|icntychszkół (Dz.U, z2007 r. Nr 61, poz.624 zpóźn. nn.),
4) ustawy z dnia 26 sĘcmia 1982 r. Karta Naucryciela (Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.ml),
5)rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej zdnia 30kwietnia 2007roku wsprawie warunków isposobu
ocenianią klasyfikowania i promowania ucmiów i sfuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminóww szkotachpublicznych(Dz. U. z2007 r. Nr 83, poz.562 zpóźn. zm.),
6)roryorządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku
szkolnego(Dz.U. z2002 r. Nr 46, poz. 432 zpóźn. nn.),
7)roryorządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu
prryjmowania ucmiów do szkół publicznych oraz przechodzeniazjednych typów szkół do innych (Dz.U.
z2004 r. Nr 26, poz.232 zpóźn. nn.),
8) rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 1 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicmych i niepublicznych szkołachi placówkach (Dz. U. z2003 r. Nr 6, poz. 69 zpoźn. zrn,),
9) rozporządzeniaMinistra EdŃacji Narodowej z dnia 17 listopada 20|0 r. w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologicmo-pedagogicznej w publicznych przedszkolach' szkołach i placówkach (Dz.U. z20|0 r. nr
228 poz. 1487)
Rozdział2.

NAzwA szKoŁY
s 2. 1.Nazwa SzkoĘ ; Gimnazjumw Dębem
Gimnazjumw Dębem , Dębe 34 a ,62-817 Że|azków
2. Ustalona nazwa Szkoty jest uŹywanaprzez szkołęw pełnymbrzmieniu
s 3. 1. Ilekroć w statuciejest mowa bezb|iższegookreślenia:
l) o szkole - na|eĘ ptzezto rozumieć Gimnazjum w Dębem ,
2) o Radzie Pedagogicznej_na|eĘ przezto rozumiećRadę Pedagogicmą Gimnazjum w Dębem
3) o Radzie Rodziców . na|eĘ przezto rozumiećRadę Rodziców Gimnazjum w Dębem.
2. Szkołaprowadzonajest przez Gminę Że|azków
3. organem nadzorupedagogicmegojest Wielkopolski Kurator oświaĘ.
Rozdział 3.
INNE INFORMACJE O SZKOLE
s 4. 1. Cykl kształceniaw gimnazjum trwa 3 lata. W ostatnimroku nauki przeprowadzasię egzamin.
Przewodniczący
Rady Gryrgry Zelazków
1ukó/-1Jfizef Leśny
U
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2. Wsrystkie pomieszczeniadydaktycme i socjalneszkoĘ sfużądo rea|izacjizadan stafutowych.
Rozdzial4.
I
ZADA|IIA
szKoŁY
CELE
$ 5. l. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawcrych,
edukacyjnychi opiekuńcrych.
2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju ucmiów, uwzględniając ich indywidualne
zainteresowaniai potrzeby, atakŻeich możliwościpsychofirycme.
s 6. l. w zakresie sprawowaniafunkcji wychowawczej szkoław szczególności:
l) kształtujeśrodowiskowychowawcze sprzyjającerealizacji celów i zasad określonychw ustawie i przepisach
do niej wykonawczych, w szczególnościw Statucie, stosownie do waruŃów Gimnazjum i wieku uczniów
poptzez'.
. systematycmediagnozowaniei monitorowaniezachowań ucmiów;
- realizowanie,,P r ogr amu wychowawczego szkĄ,, ;
2) upowszechniazasady tolerancji,wolnościsumienia i poczucia sprawiedliwości;
3) ksztattujepostawy paffiotyczne(takze w wymiarze lokalnym);
4) umożliwia ucmiom podtrzymanie tożsamościnarodowej, etnicmej, językowej i religijnej poptzez udział'
w konkursach przedmiotowych' sportowych, artyĘcznych, organizowanych urocrystościach szkolnych,
pracachsamorząduklasowego ortv samorządówuczrriowskichobu szkół;
ucmiów i ich prawo do własnejoceny rzeczywistości;
5) szanujeindywidualność
6) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę narzecz szkoty
lokalnej;
i społeczności
7) wdruŻado dyscypliny i punktualności.
2.Szkota wypracowuje i realizuje ,,Program wychowawczy,,i

Rodziców w porozumieniuz Radą Pedagogicmą.

,,Program profilakĘki', uchwalone przez Radę

s 7. 1. w zakresie sprawowaniafunkcji edukacyjnejszkoław szczególności:
l) umoŹliwia zdobycie wiedzy i umiejętności(kompetencji)niezbędnych do uryskania świadectwaukończenia
gimnazjum;
2)pomagaprzysĄm absolwentomdokonaćświadomegowyboru kierunku dalszegokształceniapoptzez:
' poradnictwopsychologiczno-pedagogiczne;
' rozwijanie zainteresowń na zajęciachpozalekcyjnych;
3)działa wkierunku rozwijania zainteresowań ucmiów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez
sportowych,olimpiad i konkursów przedmiotowych;
4) zapewniawszechstronnąpomoc ucmiom mającymtrudnościz opanowaniemtreściprogramowych
2.Szkołazapewniabezpłatnenauczaniew zakresie ramowych planów nauczaniadla gimnazjum.
3. Szkoła zatrudnianauczycieliposiadającychkwalifikacje wymaganew odrębnychprzepisach
$ 8. l. Szkoła sprawuje opiekę nad ucmiami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości
poprzez..
l) systemstypendiów socjalnych;
2) umozliwienie sporywania posiłków;
3) prowadzeniezajęćdydaktyczno-wyrównawcrych ;
4) prowadzenie zajęćspecjalistycmych.

- Przeiyodniczqcy
Rady {3łja5łzelazków
It*
ln,
Leśny
ffzef
v
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2.Zajęcią o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzone są na podstawie diagnory dokonanej przez pub|icmą
poradniępsychologicmo-pedagogicznąw Legionowie oraz w miarę posiadanychśrodkówfinansowych'
3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególnościna:
1) ścisłymrespektowaniuobowiązującychw szkołachogólnych przepisów bezpieczeństwai higieny pracy'
2) sprawowaniuw formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymitakiej opieki ucmiarni przez
kierowanie na badaniapsychologicmo-pedagogiczrrcotaz respektowaniei realizowaniezaleceń poradni.
4. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje naucryciel danego przedmiofu' natomiast w czasie
przerw - naucrycielpełniącydyżur.
5. W czasie zajęó obowiązkowych pozalekcyjnych i nadobowiązkowychorganizowanychprzez szkołęnadzór
nad ucmiami pełninauczycie|prowadzącyte zajęcialub osoba upowazniona.
6.Dyhry
dyiurów.

nauczycielskie wtrakcie ptzeruy międrylekcyjnych pełnione są woparciu regulamin iplany

7.W szkole nauczanieodbywa się wjęzyku polskim' zgodnie zramowym planem nauczaniaoraz podstawą
programową.
szkoty są:
$ 9. Podstawądziałalności
1) podstawyprogftrmowekształceniaogólnego,
2) szkolny zestaw programów nauczaniai podręczników szkolnych,
3) zatwierdzoneprogramy autorskiei innowacjepedagogicme,
4) programwychowawcry,
5) programprofilaktyki,
6) ramowe i szkolne plany nauczanią
7) obowiązujące zasadyklasyfikowania i promowaniaucmiów,
8) zasady wewnątrzszkolnegosystemuocenianią
9) arkusz organizacyjnynadany rok szkolny zatwierdzonyprzezor9anprowadzący szkołę.
s10. l.Dyrektor szkoĘ powierza kazdy oddziałjednemu znaucrycie|i uczących wtym oddziale, zwanemu
dalej ''wychowawcą''.
2. Wychowawstwo klasy możepełnićnauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi'
3. Dla zapewnienia ciągłościpracy wychowautczej i jej skutecmościwychowawca powinien prowadzić swój
oddziałprzez cĘ etapedukacyjny w szkole.
4. Naucryciel moze pełnićfunkcję wychowawcy jednego oddziatu. Drugie wychowawstwo można prryznać
naucrycielowi za jego zgodą.
5. Naucryciel wychowawca prrygotowuje plan pracy wychowawcy klasowego na podstawie szkolnego
programu wychowawczego szkoĘ oraz szkolnego proglamu profilaktyki i realizuje go po zaopiniowaniu przez
radę oddziałową(przedstawicielerodziców danegooddziafu).
Rozdział 5.

oRGAI{Y szKoŁY
s 11.l. organamiszkoĘsą:
1)DyrektorszkoĘ,
2) RadaPedagogicma,
3) RadaRodziców,
4) Samorząd
Ucmiowski.
2. Dyrektor szkoĘ moŻe zwłasnejinicjatywy,na wniosek Rady Rodziców lub na wniosek Samorządu
powstanieRady Szkoły.
Uczniowskiego zorganizować
Prze
Rady(i
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szkoty kieruje dyrektor.
s 12. l. Działalnością
2. Do kompetencjidyrektoraszkoĘ na|eĘ:
gimnazjum i reprezentowaniego nazewnątrz:
1) kierowanie działalnością
2) sprawowanienadzorupedagogicznego;
3) sprawowanieopieki nad uczniami oraztworzenie warunków harmonijnegorozwoju psychofirycznego poprzez
aktywne działania prozdrowotne;
4) realizowanie uchwałRady Pedagogicmej podjętychw ramachjej kompetencjistanowiących;
5) dysponowanie środkamiokreślonymiw planie finansowym szkoty i ponoszenie odpowiedzialnościza ich
prawidłowewykorrystanie, atakŻeorganizowanieadministracyjnej,finansowej i gospodarczejobsługiszkoły;
6) wykonanie zadń ntiązanych zzapewnieniem bezpieczeństwa ucmiom i naucrycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
7) wykonywanie innych zadan wynikających z przepisów szczególnych;
8) współdziałanie ze szkołami wyŻsrymi oruz zakładatni kształcenia naucrycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych;
9) odpowiedzialność
za właściwą
organizacjęi przebieg egzaminu,o którym mowa w $ 4 ust. 1;
l0) tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, . stowarryszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalnośćwychowawcza lub
rozszetzaniei wzbogacanieform działalności
dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej szkoĘ,
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
nie będącychnaucrycielami. Dyrektor Gimnazjum w szczególnościdecydujew sprawach:
1) zatrudnianiai zwalniania nauczycie|i orazinnych pracowników szkoty;
f)przymawania nagród oraz wymierzaniakar porządkowychnaucrycielom i innym pracownikom szkoty;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicmej, w sprawach odznaczeit, nagród
i innych wyróżnień dla naucrycieli oraz pozostaĘch pracowników szkoĘ.
4. Dyrektor szkoty ma prawo do:
l) wydawania poleceń służbowychwszystkim pracownikom szkoĘ,
2) przyjmowaniauczniów do gimnazjum,
3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) udzielania pomocy metodycmej i merytorycmej w sprawachwychowawczych,
5) decydowaniao wewnętrznejorganizacjipracy gimnazjum i jego funkcjonowaniabieiącego,
6) podpisywaniadokumentów i korespondencji,
7) wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy ucmiów, nauczycieli, pracowników administracji oraz
dotyczącychich bezpieczeństwa.
5. Dyreklor w wykonywaniu swoich zadań wspóĘracuje ze wsrystkimi organami szkoĘ oraz społecznością
lokalną.
s 13. 1. w prrypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty w szkole tworry się stanowisko
wicedyrektoraszkoĘ.
2. Dyrektor szkoty ustala zakres obowiqzków, crynności, odpowiedzialnościi uprawnień wicedyreklora
zgodnie z obowi4zljącymi przepisami.
3. W prrypadku nieobecnościdyrektorajego obowiązki pełniwicedyreklor szkoĘ.
4. Dyreklor szkoły, zazgodą organu prowadzącego,możetvtorzyćdodatkowe stanowiskawicedyrektorów lub
inne stanowiskakierownicze.
nlcz4cy
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5. Dyrektor szkoĘ powierza i odwofuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego po zasięgnięciuopinii organuprowadzącegoorźrzrady pedagogicmej.
s 14. l. Rada Pedagogicma jest kolegialnym organem szkoĘ, realizującym statutowe zadania dotyczące
kształceniąwychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznejjest dyrektor szkoły, który prowadzi iprzygotowuje zebrania oraz
jest odpowiedzia|ny za zawiadomienie jej członków o terminie posiedzenia i porządku zebrania, zgodnie
z regulaminemRady.
3.Dyrektor szkoĘ przedstawia Radzie Pedagogicmej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanegonadzorupedagogicznegoorźuinformacjeo działalności
szkoĘ.
4. W składRady Pedagogicmej wchodzą wsryscy naucryciele zatrudnieniw gimnazjum.
5. Rada Pedagogicznauchwala regulamin swojej działalności
zgodnie ze statutemszkoły.
6. W zebraniachRady Pedagogicznejmogą takżebrać udział'z głosemdoradcrym osoby zaproszoneprzez jej
przewodniczącegozazgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7. Zebraniaplename rady pedagogicmej są organizowane:
l) przed rozpoczęciemroku szkolnego,
2) w każdymsemestrze,w zuti4zkuz zatwierdzeniemwyników klasyfikowania i promowaniauczniów,
3) w miarę bieżącychpotrzeb.
8. Rada Pedagogicma oprócz posiedzeń plenarnych odbywa posiedzenia szkoleniowe, atakże pracuje
w zespołachwychowawcrych, zespołachprzedmiotowych lub innych zespołach problemowo - zadaniowych
powołanych z inicjatywy dyrektora szkoĘ. Pracą ww. zespołów kieruje przewodniczący powoĘwany przez
dyrektoraszkoĘ, na wniosek zespołuzadaniowego.
9. Zebrania mogą być organizowanena wniosek organów, o których mowa w art. 40 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
10. Do kompetencjistanowiącychRady Pedagogicmej naleŹy:
1) zatwierdzanieplanów pracy szkoły;
2) podejmowanieuchwałw sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanieuchwałw sprawie innowacji i eksperymentówpedagogicmych w szkole;
4) ustalanieorganizacji doskonaleniazawodowegonauczycieli szkoĘ.
l l. Rada Pedagogicznaopiniuje w szczególności:
1) organizacjępracy szkoty, w tym zwłaszczatygodniowyrozkładzajęćlekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowegoszkoty;
3) wnioski dyrektorao prryzltanie naucrycielom odznaczefi,nagród i innych wyrómień;
4) proporycje dyreklora szkoływ sprawachprzydziałunaucrycielom stałychprac i zajęć
w ramach wynagtodzeniazasadniczegooraz dodatkowopłatnychzajęć dydakĘcmych, wychowawcrych
i opiekuńcrych.
12. Rada Pedagogiczna moźze
występowaćz wnioskiem o odwołanienaucryciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiskakierowniczego w szkole.
13. Uchwały Rady Pedagogicmej podejmowane są zwykłą większościągłosów w obecnościco najmniej
połowyjej członków.
| 4. ZebtanidRady Pedagogicznejsą protokołowane'
15.Protokół zebrania Rady Pedagogicmej z listą obecnościjej członków podpisuje przewodniczący Rady
i protokolant.
Przerri'odni czacv
Raoyp;niny Że\izków
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16. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogą n.lruszać dobro osobiste ucmiów lub ich rodziców, atakŻe nauczycieli i innych
pracowników szkoĘ.
l7.Dyrektor szkoĘ wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych zprzepisami prawa. owstrzymaniu
wykonania uchwaĘ dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oftV organ sprawujący nadzór
pedagogicany.
18. Rada Pedagogicznaprzygotowujeprojekt i uchwala zmiany do Statutu.
19. Członkowie Rady Pedagogicznejmają obowiązek zapomawaiia się z protokołamiRady Pedagogicmej.
s 15. l. W szkole działaRada Rodziców, która reprezentujeogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranierodziców uczniów danegooddziału.
3. W wyborach jednego ucmia reprezentujejeden rodzic. Wybory przeprowadzasię na pierwsrym zebraniu
rodziców w kazdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
w którym określaw szczególności:
l) wewnętrznąstrukturęi tryb pracy;
2) szczegółolvy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad
oddziałowych_ o których mowa w ust. 2 - do Rady Rodziców szkoły.
5. Rada Rodziców moie występowaćdo dyrektorai innych organów szkoĘ, organuprowadzącegoszkołęoraz
organusprawującegonadzór pedagogicznyz wnioskami i opiniami we wsrystkich sprawachszkoĘ.
6. Do kompetencjiRady Rodziców, zzastrzeŻeniemust. 7,na|eĘ:
1) uchwalaniew porozumieniuz Radą Pedagogiczną:
a) ,,Programu wychowawczego,, szkoĘ obejmującego wsrystkie treści i działania o charakterze
wychowawcrym skierowanedo ucmiów, realizowanegoprzez naucrycieli'
''
b) ,trogramu proJilahyki dostosowanegodo potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzebdanegośrodowiska,
obejmującego wszystkie treści i działania o charaklerze profilaktycznym skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnościkształcenia lub wychowania szkoty, który
poleca wykonać dyreklorowi szkoĘ organ Sprawujący nadzór pedagogicm|y w prrypadku stwierdzenia
niedostatecznychefektów kształcenialub wychowania w szkole;
3) opiniowanie projektuplanu finansowegoskładanegoprzez dyrektoraszkoĘ'
7. Jeie|i Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uryska porozumienia
z Radą Pedagogicmą w sprawie programu' o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. a lub b, progrcm ten ustala dyrektor
szkoĘ wuzgodnieniu zorganem sprawującym nadzór pedagogicmy. Program ustalony przez dyrektora
obowiązujedo czasu uchwaleniaproglamu przezRadę Rodziców w porozumieniuz Radą Pedagogicmą.
8. w celu wspierania działalności stafutowej szkoty, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składekrodziców oraz innych źródet.Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
regulamin,o którym mowaw ust'4.
$ 16. 1. SamorządUcmiowski jest jedynym organemszkoĘ reprezentującymogół ucmiów gimnazjum.
2. ZasaĘ wybierania i działaniaorganów SamorząduUczniowskiego określaregulamin uchwalony przez ogół'
uczniów gimnazjum w głosowaniurównym, tajnym i powszechnym.
3. SamorządUczniowski stanowiąprzedstawicielewsrystkich klas gimnazjum.
4. W pracachSamorządubierze ldziatlopiekun (naucryciel).
5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicmej oraz dyrektorowi szkoĘ wnioski i opinie we wsrystkich
sprawachszkoty, aw szczegó|ności
dotyczącepodstawowychpraw ucmiów' takich jak:
l) prawo wyboru naucryciela pełniącegoro1ęopiekuna SamorząduUczniowskietrzewodn
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2) prawo do zapoznaniasię z progftlmemnauczanią z jego treściącelem i stawianymi wymaganiami,
3) prawo do jawnej, umotywowanejoceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) prawo do organizacji Ęcia szkolnego pozwalające na zachowanie właściwychproporcji międry wysiłkiem
szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajaniawłasnychzainteresowń,
5) prawo redagowaniai wydawania gazetki szkolnej,
6) prawo organizowania działalnościkulturalnej, oświatowej,spońowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebamii możliwościamiorganizacyjnymiw porozumieniuz dyrektoremszkoty.
$ 17. organy szkoty są zobowigane do współdziałaniai przestrzeganiaswoich kompetencji. Ich sprawność
i realizację zadań zapewniai.umożliwiadyrektor szkoty poprzezi
l) zapewnienie kazdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
kompetencjiokreślonychw ustawie o systemieoświatyi Statucie,
2) r oztti4zywanie sytuacji konfl iklowych,
3) zapewnienie bieŹącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoty w podejmowanych i planowanych
działaniachlub decyzjach .
Rozdział 6.
oRGANIZACJA
sZKoŁY
$ 18. Terminy rczpoczynania i kończenia zajęć dydaktycmo.wychowawczych, przerw świątecznychoraz ferii
zimowych i letnich określają
odrębneprzepisy w sprawieorganizacji roku szkolnego.
$ 19. Szczegółową organizację nauczanią wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji gimnazjum opracowany przez dyrelctoraszkoty do 30 kwietnia kazdego roku. Arkusz organizacji
szkoĘ zatwierdzaorgan prowadzącyszkołędo dnia 30 maja danegoroku.
$ 20. Podstawowąjednostką organizacyjnąszkoĘ jest oddział
s21. l. organizację obowiązkowych inadobowiqzkowych zajęć dydaktycnrych iwychowawczych określa
Ęgodniowy rozkładzajęć ustalony przez dyre|doraszkoty na podstawie zaffitierdzonegoarkusza organizacyjnego,
z uwzględnieniemzasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. W szkole mogą być tworzone klasy integracyjne_ zgodnie z obowiązującymiprzepisami.
3. Podstawową formą pracy szkoĘ są zajęcia dydaktycmo-wychowawcze prowadzonew systemie klasowo.
lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładziezajęć.
5. oddział można dzie|ió na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Niektóre zajęcia np. zajęcia dydaktycmo-wyrównawcze,koła zainteresowańi inne zajęcia nadobowiązkowe
mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziatowych,
międzyklasowych i międzyszkolnych,a takżepodczaswycieczek i wyjazdów.
$22.Liczbę uczestników zajęć rontijających uzdolnienią dydaktycmo - wyrównawczych oraz innych zajęć
nadobowiązkowychokreślają
odrębneprzepisy.
$ 23. Szkoła moŻe prryjmować słuchaczy zakładów kształcenia naucrycie|i oraz studentów na prakĘki
pedagogicznena podstawie pisemnegoporozumieniazawartegopomiędzy dyrektorem szkoĘ (lub za jego zgodą)
a poszczególnymi naucrycielami lub szkołąwy Ższą.
s 24. l. Szkołazapewniauczniom spoŻycieciepłegoposiłkuw stołówceszkolnej za odpłatnością.
2. Zasady korrystania ze stotówki szkolnej określaregulamin.
s 25. l. Rodzice i nauczyciele współpracująze sobąw sprawie wychowania i kształceniadzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
Przg/opnicząpy
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w danejklasie i szkole,
1) majomościzadńizamierzeildydaktycmo-wychowawcrych
i promowania ucmiów oraz przeprowadzania
2) majomościprzepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
egzaminów,
dziecką
3) uryskania w kazdym czasie ruete|nejinformacji na tematswego

jego zachowanią

postępów i przyczyntrudnościw nauce'
kształceniaswych dzieci.
4) uryskania informacji i porad w sprawachwychowania i dalszego
których
wramach planu zajęć szkolnych naukę religii ietyki dla ucmiów,
s26. 1.W szkole organizujesię
kazdym
w
odnawiać
nalezy
przedmiotach
w
iych
rodzice wyrńają takie Ęczenie. Deklaracj. o piui.'aniu.nauki
roku szkolnym.

religii lub etyki nie moŹe być powodem
2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce
dyskryminacjiprzezkogokolwiek i w jakiejkolwiek formie'
rozkŁadzie zajęó lekcji religii lub etyki na
3'W sytuacji niemożnościzotganizowania wtygodniowym
opiekę lub zajęcia wychowawcze.
pi..*,ry.ńtuu óstatnictrgodzinach lókcyjnych, ucznióń zapewnia się
zadafi opiekuńczy ch szkoĘ :
$ f1 . ZaWes i sposób wykonywan ia
powinien być ustalony z uwzględnieniem:
l) tygodniowy rozkładzajęćdydaĘcmo-wychowawczych ucmiów
a)równomiemegotońoieniazajęćwposzczególnychdniachtygodnia,
w kazdym dniu,
b) różnorodnościzajęć
samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów,
c) niełączeniaw kilkugodzinne jednostki lekryjne zajęć ztego
których programtego wymagą
waruŃom bezpieczeństwai higieny pracy orv
2) budynek szkoĘ i tereny szkoĘ powinny odpowiadaó ogólnym
posiadaćur ządzeniaprzeciwpożarowe,
szkolnymlub na świeżympowietrzu zapewniasię nadzór

w czasieptzerww budyŃu
3) uczniomprzebywającym
nauczycielski,

jego powiadomieniu, może czźtsowozawiesió zajęcia
4) dyrektor szkoĘ, za zgodąorganu prowadzącegolub po
przepisach,
szkolne,j eśliwystąpi{ w*onl.i określonew obowi4zujących
jest zobowiązany niedopuścić do zajęć lub
5)w przypadku zagroieniabezpieczeństwa ucmiów nauczyciel
powiadomić otym niezwłocmie dyrektora
przerwać'je,wyprowadzając-ucmiów zmiejsc zagroŻeniaoraz

szkoĘ,

i higieny pracy ip. poŻ. oraz
6), naucrycielezobowiązanisą do odĘcia. szkoleniaw zakresiebezpieczeństwa
przepisami'
in,i"i^iupierwszej pomocyzgodniez obowiązującymi

ftzycmego, wczasie zawodów
7)w czasie zajęó obowiązkowych inadobowiązkowych zwychowania
samej miejscowościlub poza nią nadzór nad
sportowych,przy wyjściuczy wyjeżdziez ucmiami w óbrębie tej
uizniami sprawujeuprawnionado tego osoba'
dłliej przebywaćw szkole - szkołamoŻezorganizowaćklub.
$ 28. 1. Dla ucmiów ,|<tórzymuszą
Liczba ucmiów wgrupie niepowinna
2.W klubie prowadzone są zajęcia wgrupach wychowawczych.
przekaczaćf5.
jest pracownią stuŻącą redlizacji potrzeb izRinteresowań uczniów, zadan
$29. l.Biblioteka szkolna
nauczycielao popularyzowania wiedzy
dydakrycmo-wychowaw czych s:zkoty, -doskonalenia warsztatu irary
regionie.
o
póJugogrc^ej wśródrodzióów orazw miarę możliwościwiedry
naucrycieli, pozostaĘch pracowników
2. Udostępnianiemzbiorów biblioteka obejmuje wsrystkich ucmiów,
szkoĘ orazw miarę możliwościrodziców.
3. ZasaĘ korrystania z biblioteki szkolnej określaregulamin.
obejmują:
$ 30. Prace organizacyjnebiblioteki szkolnej
- bibliotecmych lub na
pomieszczeniach
l) gromadzeniezbiorów i ich udostępnianiena miejscu w
"zyJ:':l]T:
l'rzewodnlczqcyi.
zewnątrz,
Racly Q7n|n3'Żelizkaw
L /,yj."

Jf{f Leśny
n

7D9CCI38FDlA' Podpisanv
ra'.COOA,SOZZ-OFOO-49EC-AZCE

Strona 8

2) ewidencjęzbiorów,
3) opracowaniebibliotecme zbiorów,
4) selekcjęzbiorów,
5) konserwacjęzbiorów,
6) organizację warsŹatu informacyj nego,
7) organizację udostępniania zbiorów,
8) planowanie,sprawozdawczośó,
odpowiedzialność
materialną.
NAUCZYCIELE

Rozdział7.
I INNI PRAcow]\IcY

SzKoŁY

- stosownie do potrzeb - innych
$31. l.W szkole zatrudnia się naucrycieli, pedagoga szkolnego oraz
naucrycieli realizujących zadania wsparcia psychologiczno - pedagogicmego, atakŻe pracowników
administracyjnychi pracowników obstugi.
2. ZasaĘ zatrudnianianauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l określają
odrębneprzepisy.
$ 32. Nauczyciel prowadzi pracę dydaĘczno.wychowawczą i opiekuńczą orazjest odpowiedzia|nyza jakośó
tej pracy ibezpieczeilstwo powierzonychjego opiece ucmiów.
$ 33. Do zadańnauczyciela należy:
|) rea|izacja programu kształcenia,wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach
i w planie pracy szkoĘ,
osiągającw stopniuoptymalnym cele szkoĘ ustalonew progrźrmach
2) doskonalenie własnegowarsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub
modernizacjędo organów kierownicrych szkoty,
3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi romtój psychiczny ucmiów,
i zainteresowaniąszanujegodność
ucmią

ich zdolności

4) udzielanie pomocy w przentyciężaniuniepowodzeńszkolnych, w oparciu o rozpomanie potrzebuczniów,
5) informowanie rodziców i uczniów, atakŻeradę pedagogicmąo osiągnięciachedukacyjnychswoich uczniów,
6)uczestniczenie wróznych formach doskonalenia zawodowego organizowanego wszkole iprzez instytucje
wspomagająceszkołę,
7) prawidłoweprowadzeniedokumentacji przebiegunauczanią
8) przestrzeganiezapisów regulaminów wewnętrmych obowiązującychw szkole.
$34. l.Naucryciele prowadzący zajęcia wdanym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczegó|nościustalenieszkolnego zestawuprogramów nauczaniai szkolnego zestawupodręczników dla danego
oddziafu oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyreklor szkoĘ moie tworryć zespoływychowawcze, zespoĘ przedmiotowelub inne zespoĘ problemowozadaniowe.Pracą zespotukieruje prze;wodniczącypowoływanyprzez dyrektoraszkoły,na wniosek zespołu.
s 35. l. oddziałem opiekuje się naucryciel wychowawca 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanieopieki
wychowawczej nad uczniami, aw szczegó|ności
tworzenie warunków wspomagającychrorwiązywaniekonfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy ucmiami a innymi członkamispołecmości
szkolnej.
2. Wychowawca zobowięany jest prawidłowo prowadzićdokumentacjęprzebiegu nauczaniaklasy i kaidego
ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwaszkolne), przestrzegającterminów Wmaczonych przez
dyrektora szkoły.
3. Wychowawca w celu rea|izacjizadania,o którym mowa w ust' 2 utrrymuje kontakt zrodzicami uczniów.
4. Wychowawca zobowięany jest do ścisłejwspołpracy z pedagogiem szkolnym' atal:Że uzgadniania
koniecznościkierowania ucmia na specjalnebadaniapsychologicmo _ pedagogicme.
S 36. 1. W szkole zatrudnionyjest pedagogszkolny.
2. Bezpośredninadzór nad pracąpedagogasprawujedyrektor szkoĘ.
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3. Do obowi*ów

pedagogaszkolnego naleĄ:

l) ścisła
współpracaz wychowawcąklasy,
2)rozpomanie waruŃów
wychowawczego,

Ęcia inauki ucmiów sprawiających trudnościwrea|izacji procesu dydak|yczto-

3)rorpomanie sposobu spędzaniaczasu wolnego przez ucmiów wymagającychszczególnej opieki ipomocy
wychowawczej,
4) pomoc w stworzeniu ucmiom wymagającymszczególnej opieki i pomocy wychowawczej mozliwościudziału
w zajęciachpozalekcyjnych i pozaszkolnych'
5) udzielanie ucmiom pomocy w eliminowaniu napięć psychicmych nawarstwiającychsię na tle niepowodzeń
szkolnych,
6) prowadzenie działalnościinformacyjnej o szkodliwości alkoholu, narkotyków i nikotyny na organizrrt
człowieka,
7) prze ciwdzi ałanieskrajnym formom ni edostosowania społecmego młodzieĘ,
8) organizowaniepomocy materialnej,
9) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościachszkolnych ucmiom napotykającym na
szczególne trudnościw nauce'
l0) sporządzenie własnego rocmego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb opiekuńczo _
wychowawczych, szkoĘ i przestrzeganiajego rea|izacji,
l1) utrrymywanie kontaktów z ucmiami i ich rodzicami,
12) sktadanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudnościwychowawczych występujących
wśróduczniów.
13) prowadzenie ewidencji uczrriów wymagających szczegó|nej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjnowyrównawczej itp.
Rozdział 8.
UCZNIOWIE
s37. l.Rekrutację do szkoĘ przeprowadzasię woparciu ozasadę powszechnej dostępnościwramach
rejonizacji.
2.W szczególnych prrypadkach dopuszcza się, w ramach wolnych miejsc, przyjęcie ucmiów spoza obwodu
szkoĘ. Liczbauczniów prryjętych spoza obwodu nie możepowodowaćzwiększenia liczby oddziałów.
3. W prrypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niil.iczba wolnych miejsc, listę przyjętych ustala
się na podstawiekryteriów określonychprzezszkołę.
4. Kryterią o których mowa wyżejpodajesię do wiadomościw terminie ustalonymprzez dyre|<tora
szkoły.
5. Prryjęcie do szkoły uczniów z innych gmin moze nastąpió wyłącznie po uryskaniu zgody organu
prowadzącego.
$ 38. Uczeń ma prawo do :
1) korrystania z właściwiezorganizowanegoprocesukształcenia,zgodnegoz zasadani higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej ibezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami
przemocy ftrycznej bądŹpsychicmej oraz ochrony i poszanowaniajego godności,
3) korrystania z pomocy sĘpendialnejlub doraznejw ramachśrodkówposiadanychprzezszkołę,
4) Ęcz|iwego, podmiotowegotraktowaniaw procesie dydaktyczno-wychowawcąym,
5) swobody wyraiania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób), rozwijania zainteresowań,
zdolnościi talentów,
6) sprawiedliwej,obiektywnej i jawnej oceny orźVustalonychsposobów kontroli postępów w nauce'
7) pomocy indywidualnej w prrypadku trudnościw nauce'
* Ęrz'erł;odnicz4cy

Ra,l C)gsJ^Ąizków
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8) korrystania z poradnictwapsychologicmo-pedagogicmego,zawodowego,
9) korrystania z pomieszczeń szkoĘ, sprzętuśrodkówdydaktycmych, księgozbioru bibliotecmego w czasiezajęć
tekcyjnych i pozalekcyjnych,
samorządowąotaz Tzeszanie się w organizacjachszkolnych.
10) wptywanianaĘcie szkoĘ przez działa|nośó
$ 39. Uczeń ma obowiązek :
l) dbaó o własneĘcie, zdrowie,higienę i bezpieczeństwo,
2) aktywnie uczestniczyćw procesiedydaktycmo-wychowawcrym,
3) realizowaćplan lekcji izajęć,
4) dbaó o wspólne dobro' ładi porządekw szkole,
5) przestrzegać zasadykultury współżyciaw odniesieniudo kolegów, naucrycieli i innych pracowników szkoty,
6) przestrzegaćregulamin ucmiowski.
$ 4l.Zawzorową pracę i zachowanie uczeńmoie otrzymać:
l) pochwałęnauczyciela lub wychowawcy'
2) pochwałędyrektoraszkoły,
3) list pochwalny dyrektoraszkoty do rodziców,
4) zadobrąnaukę i aktywny udziałw róznych pracachszkołyuczeń może otrzymaćnagrodę
rzeczową'
5)- za wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu, bardzo dobre lokaty w konkursach uczeń może otrrymać
stypeńdiumoyreictoraszkołylub stypendiumPrerydentaMiasta zgodnie z regulaminamiich przymawania.
uczeń możebyć ukarany:
$ 41. Zaniewłaściwezachowaniei lekcewaienie obowiązków szkolnych
l) upomnieniemnaucryciela przedmiotulub wychowawcy klasy,
2) upomnieniemlub naganądyreklora szkoty z powiadomieniemrodziców,
3) obniioną ocenązachowanią
4) na wniosek dyrektoraszkoĘ - przeniesieniemprzezMazowieckiego Kuratora oświaĘ do innej szkoĘ
prawo w ciągu 14 dni odwołaćsię od kary:
$ 42. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowieprawni) mają
1) nałożonejprzeznauczyciela przedmiotudo wychowawcy klasy,
przez wychowawcę do dyrektoraszkoty,
2) nałożonej
3) nałożonejprzez dyrektoraszkĘ do organusprawującegonadzór pedagogicmy.
Rozdział 9.
KoŃcowE
PosTANowIENIA
$ 43. 1. Szkota uĘwapieczęci, zgodnie z odrębnymiprzepisami.
2. Tablice i pieczęcie szkoły zavtierająnazwęszkoĘ.
$ 44. SzkołamoŹeposiadaćwłasnysztandar,godłooraz ceremoniałszkolny.
przepisami.
s 45. 1. Szkołaprowadzi i przechowujedokumentacjęzgodnie z odrębnymi
2. Szkołajest jednostkąbudżetową.
odrębneprzepisy.
3. Zasadyptowadzeniagospodarkifinansowej i mateńałowejokreślają
i przedstawiado uchwalenia radzie
s 46. 1. Rada Pedagogicznaprrygotowuje projekt zmian do statutuszkoĘ
szkĘ, j eślitaka zostałapowołana.
2. Jeśliw szkole nie działaradyszkoty, statutszkoty uchwala rada pedagogicnta.
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UZASADNIENIE
Do UcHwAŁY NR NR Iv/27l2015
RADY GMINY Żr;tl'zrlow
z dnia 16lutego2015 r.

w sprawie utworzenia Gimnazjum w Dębem

Zgodniez art. 17 ust. 4 ustawyz dnia7 września199l r. o systemieoświaty(Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze nn) rada gminy ustalaplan sieci publicznychgimnazjów prowadzonychprzez gminę,a
graniceich obwodów.Gimnazjato szkoły,w których realizowanyjest obowiązekszkolny.
takzeokreśla
Jedno publicme Gimnazjumna terenieGminy nie odpowiadapotrzebommieszkańców
UtworzenieGimnazjum w Dębemjest zasadneze względuna potrzebyuczniów i ich bezpieczeństwo.
obecnie absolwenci szkół podstawowych uczęszczajądo jednego publicznego gimnazjum w
Russowie,którego obwód stanowiterencałejGminy Że|azkówlub do Niepublicznego Gimnazjumw
Biernatkach.
Prze
nLczqcy
Ęady
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