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    S  T A T U T 
 
 GIMNAZJUM  NR 2  IM. HALINY KONOPACKIEJ 
      W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
 
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty     
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, 
poz.943 oraz 1992 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) z późniejszymi zmianami oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. z późniejszymi 
zmianami oraz z dnia 26 marca 2004 r (Dz. U. Nr 66 poz. 606) i z dnia 9 lutego 2007 r. 
(Dz. U. Nr 35 z dniab27 lutego 2007 r. poz. 222) 
 
 

ROZDZIAŁ  I 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
§  1. Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy    
         ulicy Kazimierza Wielkiego 28 jest szkołą publiczną zaspakajającą potrzeby  
         oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki  
         młodzieży na poziomie gimnazjum. 
 
§  2. Gimnazjum tworzy, prowadzi i utrzymuje, przekształca i znosi organ prowadzący  
        gimnazjum. 
 
§  3. Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Miasta Rawa Mazowiecka 
 
§  4. Podstawę funkcjonowania gimnazjum stanowią:                 

1. Akt założycielski (Uchwała Nr VII/47, 99 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 1999 roku w 
sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej), określający położenie  
gimnazjum, jego zasięg terytorialny, stopień organizacyjny. 
 2. Statut gimnazjum. 
 

§  5. W gimnazjum pobiera naukę młodzież w wieku ustawowego obowiązku szkolnego. 
        Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna. 
 
§  6. Gimnazjum realizuje plan i program nauczania określony przez Ministra Edukacji  
        Narodowej. 
 
§  7. Gimnazjum stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli  
        kształcenia ogólnego i zawodowego. 
 
§  8. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest  
        ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej. 
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§  9. Przyjęcie uczniów do szkoły następuje na podstawie złożonego podania, świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole 
podstawowej. Dodatkowym kryterium przyjęcia ucznia do wybranej klasy z 
rozszerzonym programem nauczania z danego przedmiotu może być test 
sprawdzający zakres wiedzy ucznia z tego przedmiotu. Pierwszeństwo w przyjęciu 
do szkoły mają uczniowie zamieszkali w jej obwodzie. 

 
§  10. Gimnazjum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników oraz  
         zakładem oświatowym, świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w nim  
         uczniów. 
 
§ 11. Porządek wewnętrzny gimnazjum, obowiązki gimnazjum wobec pracowników   
         i obowiązki pracowników wobec gimnazjum określa regulamin pracy. 
 
 
 
      
         

    ROZDZIAŁ  II 
 
 

   CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 
 
 
 
§ 12. Celem gimnazjum jest: 
 

a) Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach  
ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie. 
b) Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,  
duchowego i fizycznego.                      
c) Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 
gimnazjum. 
d) Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz  
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 
e) Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,  
przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych  
kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym. 
f) Prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania uleganiu nałogom  
zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki. 
 

§ 13. Gimnazjum organizuje naukę religii w wymiarze określonym odrębnymi  
          przepisami. 
 
§ 14. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie            
         o systemie oświaty i jako szkoła publiczna: 

a) Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc  
      również uczniów zamieszkałych poza obwodem. 
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b) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach. 

c) Realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum. 
d) Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną. 
 

§ 15. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań ucznia i realizację indywidualnych  
         programów nauczania .    
 
§ 16. Gimnazjum upowszechnia prawa dziecka i ucznia poprzez: 

 a)  Podejmowanie tematyki przez wychowawców klas. 
    b)  Działania pedagoga i psychologa szkolnego 

 
 
 
 
 

    ROZDZIAŁ  III 
 

 ORGANY WEWNĘTRZNE GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 
 

 
§ 17. Organami szkoły są: 
 
 1. Dyrektor gimnazjum, 
 2. Rada pedagogiczna, 
 3. Samorząd uczniowski, 
 4. Rada rodziców. 
 
§ 18. Dyrektor gimnazjum: 
 
1. Dyrektor gimnazjum swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy i innych osób  
    pełniących funkcje kierownicze w gimnazjum. Tryb powołania nauczycieli   
    i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze w gimnazjum określają   
    odrębne przepisy. 
 2. . Jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich    
     pracowników zatrudnionych w szkole, 
3.  Jest kierownikiem „państwowej jednostki organizacyjnej” w rozumieniu kodeksu    
     postępowania administracyjnego w odniesieniu do uczniów gimnazjum. 
 3. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów gimnazjum. 
 4. Reprezentuje gimnazjum wobec pracowników i uczniów gimnazjum oraz reprezentuje  
     gimnazjum na zewnątrz. 
  5. Kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz czuwa nad    
      realizacją jej uchwał. 
  6. Organizuje działalność gimnazjum w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 
  7. Zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej   
      i efektywnej realizacji zadań gimnazjum. 
  8. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom    
       i uczniom gimnazjum. 
  9. Sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w gimnazjum. 
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 10. Dokonuje oceny pracy i wartości zawodowej podległych pracowników gimnazjum. 
 11. Dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności 
       służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum. 
 12. Organizuje kancelarię gimnazjum, składnicę akt i obsługę finansowo-księgową     
       gimnazjum. 
 13. Kieruje bieżącą działalnością gimnazjum. 
 14. Realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń wyższych     
       przełożonych dyrektora gimnazjum. 
 15. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą      
        pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym. 
     
§ 19. W realizacji zadań dyrektor ma prawo: 
 
1. Dokonywać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywać  
    przydziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom   
    gimnazjum. 
 2. Powoływać nauczycieli i wychowawców na stanowiska kierownicze w gimnazjum po  
     zasięgnięciu opinii i aprobaty rady pedagogicznej – bezwzględna większość; tryb  
     powoływania na te stanowiska określają odrębne przepisy. 
 3. Zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli i  
     wychowawców oraz innych pracowników na warunkach określonych w przepisach  
     szczególnych. 
 4. Zawiesić realizację uchwały rady pedagogicznej jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa  
     lub celem i zadaniami gimnazjum i o swojej decyzji powiadomić organ prowadzący  
     gimnazjum w celu podjęcia przez ten organ decyzji ostatecznej. 
 5. Przyznawać pracownikom nagrody i wyróżnienia oraz premie pieniężne. 
 6. Wymierzać kary porządkowe nauczycielom, wychowawcą i innym pracownikom  
     gimnazjum stosownie do postanowień kodeksu pracy. 
 7. Podejmować decyzje w sprawie przyjmowania i przenoszenia uczniów (jeśli uczeń spoza 
obwodu nie spełnia wymagań gimnazjum, wtedy jest odesłany do gimnazjum macierzystego). 
 8. Dysponować składnikami majątkowymi i funduszami szkoły w granicach  
     przewidzianych przepisami szczegółowymi.      
 
 
§ 20. Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za: 
 
  1. Dobór nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze  
      w gimnazjum. 
  2. Właściwą organizację pracy w gimnazjum i jakość wyników osiąganych w jej  
      działalności. 
  3. Dobór zadań do planu pracy gimnazjum. 
  4.Skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w gimnazjum. 
  5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki pracownikom   
      i uczniom gimnazjum. 
  6. Kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród  
      pracowników gimnazjum i wśród uczniów. 
  7. Realizację potrzeb socjalnych pracowników i uczniów  gimnazjum związanych z  
      wykonywaniem pracy zawodowej, nauką w szkole. 
  8. Właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi  
      gimnazjum oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą. 
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  9. Opracowanie, klasyfikowanie, składanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji  
       kancelarii gimnazjum. 
 
 
§ 21. Rada pedagogiczna: 
 
  1. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy tworzą radę pedagogiczną 
  2. Rada pedagogiczna: 
 a) jest wewnętrznym, kolegialnym organem gimnazjum powołanym do rozpatrywania, 
     oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących działalności gimnazjum 
     niestrzeżonych dla innych organów wewnętrznych; w szczególności dotyczących 
     kształcenia, wychowania i opieki, 
 b) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności           
    co najmniej 2/3 członków rady, 
 c) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące. 
 
  3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą sprawy: 
 a) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych gimnazjum, 
 b) podejmowanie uchwał w sprawie promowania i klasyfikowania 
 c) zatwierdzanie planu pracy gimnazjum po pozytywnym zaopiniowaniu przez     
     radę rodziców, 
 d) zatwierdzenie projektów działań innowacyjnych i eksperymentalnych w   
     gimnazjum, 
 e) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu organizacji doskonalenia  
    zawodowego nauczycieli i  wychowawców realizowanego w ramach działalności  
   rady pedagogicznej, 
 f) podejmowanie decyzji o przeniesieniu ucznia do innego gimnazjum w przypadkach 
     uzasadniających podjęcie takiej decyzji, 
 g) analizowania wniosków dyrektora gimnazjum wynikających z nadzoru           

pedagogicznego oraz informacji o działalności gimnazjum. 
 h) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania planów: wychowawczego,    
    pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, planu rozwoju szkoły. 
 
  4. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą sprawy: 
 a) organizacji pracy gimnazjum, a w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  
    i  pozalekcyjnych     
 b) projektu planu finansowego gimnazjum, w szczególności zaś podziału środków na 
     zakupy rzeczowe, 
 c) odznaczeń, nagród i wyróżnień, 
 d) projektu przydziału czynności służbowych nauczycielom i wychowawcom, tj. 
     zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w ramach wynagrodzenia 
     zasadniczego jak i płatnych dodatkowo. 
 
  5. Do kompetencji wnioskujących rady pedagogicznej należą sprawy: 
 a) odwołanie dyrektora gimnazjum z funkcji kierowniczej w szkole, 
 b) odwołanie nauczycieli i wychowawców z innych funkcji kierowniczych   
     pełnionych w gimnazjum, 
 
  6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Jest on przewodniczącym  
      mianowanym. 
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  7.  Organizację, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej   
       regulamin. 
 
    
§ 22. Samorząd uczniowski. 
 

  1. Wszyscy uczniowie gimnazjum tworzą (stanowią) samorząd szkolny. 
  2. Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu. 
  3. Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania  
      określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,  
       tajnym i powszechnym. 
  4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu gimnazjum. 
  5. Organy samorządu są reprezentantami uczniów gimnazjum wobec dyrektora, rady  
      pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania  
      gimnazjum i realizacji praw uczniowskich. 
  6. Do najważniejszych zadań samorządu szkolnego należą sprawy: 
 a) przedstawienia dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków dotyczących   
     funkcjonowania gimnazjum i realizacji praw uczniowskich, 
 b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania 
     problemów własnych i stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej 
     uczniów; organizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków 
     uczniowskich w gimnazjum. 
 c) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie  własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w uzgodnieniu                    z  dyrektorem 
gimnazjum. 

 
  7. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania samorządu szkolnego uczniów  
      określa regulamin . 
 
 
§ 23. Rada rodziców: 
 
  1. W gimnazjum działa rada rodziców jako organ społeczny wyrażający wolę, potrzeby   
      i opinie środowiska lokalnego w sprawach kształcenia, wychowania i opieki  młodzieży. 
  2. Zasady tworzenia rady rodziców określa regulamin pracy rady rodziców. 
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze  
      statutem gimnazjum     
  4. Rada rodziców w realizacji swych działań współdziała z dyrektorem gimnazjum i radą  
      pedagogiczną dla uzyskania jak najlepszych wyników działalności gimnazjum. 
  5. Szczegółową organizację, zakres działania, zasady funkcjonowania rady rodziców określa  
      regulamin opracowany i zatwierdzony przez rodziców na zebraniu ogólnym  zwykłą  
      większością głosów. 
  6. Rada rodziców może organizować pomoc dla gimnazjum, poprzez gromadzenie funduszy  
      z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
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    ROZDZIAŁ   IV 
 

 

     ORGANIZACJA GIMNAZJUM 
 
 
 
§ 24. W skład gimnazjum wchodzą: 
 
  1. Zasoby materialne tj. składniki majątkowe gimnazjum, 
  2. Zasoby ludzkie tj. pracownicy gimnazjum, uczniowie i inne osoby związane   
      z działalnością gimnazjum, 
  3. Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb gimnazjum. 
 
§ 25. Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określa organ   
         prowadzący i utrzymujący gimnazjum. 
 
§ 26. Pracownikami gimnazjum są: 
 
 1. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w gimnazjum, 
 2. Nauczyciele i wychowawcy, 
 3. Inne osoby pracujące w gimnazjum (pracownicy świetlicy, biblioteki,  administracyjno- 
      obsługowi) 
 
§ 27. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 
     
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym      
    określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15     
    maja każdego roku, na podstawie planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacji     
    gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór     
    pedagogiczny. 
 
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę       
    pracowników gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę     
    godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych,     
    nadobowiązkowych tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych       
    finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum. 
 
§ 28.  Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów,  
         którzy  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich    
         przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z     
         odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu    
         programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego   
   
§ 29. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 32. 
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§ 30. Organizacje 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. 
 
§ 31. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
         prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Nauka szkolna rozpoczyna się o 800  
         rano. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają   
         po 10 minut, z tym, że po każdej 5 godzinie lekcyjnej przerwa międzylekcyjna trwa  
         20 minut. W sytuacjach wyjątkowych przerwy zwykłe mogą być skrócone               
         do 5 minut. 
 
§ 32. W sytuacjach wyjątkowych plan lekcyjny ucznia może ulec zmianie, podaje się 

wówczas informację dla rodziców z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wpis 
do zeszytu kontaktowego ucznia. 

 
§ 33. Obecność uczniów na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa. 
 
 
§ 34.. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie  
         języków obcych koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, są prowadzone  
         poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,  
         międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. szkoły zielone lub  
         inne formy wyjazdowe) 
 
§ 35. Podczas nauki w gimnazjum każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie         
         w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności na zasadach określonych               
         w WSO i Regulaminie Szkoły. 
 
§ 36. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry kończone klasyfikacją uczniów.  
         I semestr trwa od 1 września do 15 stycznia  a  II semestr trwa od 16 stycznia do            

końca roku szkolnego. 
 
§ 37. Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 
 
§ 38. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, który jest załącznikiem 
do statutu. WSO zawiera: 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 
2) Kryteria i zasady wymagań na poszczególne oceny 
3) Kryteria ocen z zachowania 
4) Regulamin wystawiania ocen z zachowania 
5) Zasady przyznawania nagród i kar 
6) Sposoby ewaluacji Szkolnego Systemu Oceniania 

 
§ 39. W strukturze gimnazjum funkcjonują: 
 
 1. Świetlica szkolna dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu  
     na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do gimnazjum lub  
     inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum. 
     Działalność świetlicy określa regulamin 
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 2. Biblioteka szkolna. 
    Działalność biblioteki określa regulamin. 
 
 
 
           

ROZDZIAŁ  V 
 

UCZNIOWIE 
 

§ 40.  Uczniowie: 
 
  1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, którzy ukończyli  
      szkołę podstawowa z wyłączeniem uczniów, którzy zostali przyjęci do innych szkół. 
  2. Na wniosek rodziców lub po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-      
       Pedagogicznej dyrektor gimnazjum: 
 - zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum, 
 - odracza obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę. 
   3. W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający      
       poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować        
       pogorszenia warunków pracy gimnazjum. Decyzję o przyjęciu uczniów spoza     
       obwodu podejmuje dyrektor. 
 
 
§ 41. Uczeń ma prawo do: 
 
1. Zapoznania się z programami nauczania, i wymaganiami na poszczególne oceny z danego 
przedmiotu oraz z regulaminem szkoły, statutem i wewnątrzszkolnym systemem oceniania  . 
2.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy        
    umysłowej. 
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania. 
4. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 
5. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań. 
6. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych       
     kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania. 
7. Powiadamia go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości na       
    zasadach określonych w WSO 
8. Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
9. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przerw świątecznych i ferii. 
10.Uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w  nauce. 
11. Korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, wyłącznie ze sprawnego sprzętu, mediów  
      prostych i złożonych i księgozbioru biblioteki. 
12. Korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.    
13. Korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej. 
14. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych       
       i rozrywkowych na terenie gimnazjum. 
15. Wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania         
      się w organizacjach działających na terenie szkoły.                                                                             
16. Prawo odwołania się od oceny w sytuacjach i na zasadach określonych w WSO 
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§ 42.  Uczeń ma obowiązek: 
 
1. Uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w       
    zajęciach lekcyjnych i życiu gimnazjum  
2.  Regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się, systematycznie usprawiedliwiać 
nieobecności, usprawiedliwienia powinny być wpisane do zeszytu kontaktowego ucznia, 
podpisane przez rodziców (opiekunów) i pokazane wychowawcy w ciągu tygodnia od 
powrotu ucznia do szkoły. 
3. Regularnie odrabiać prace domowe i przygotowywać się do lekcji. 
4 . Kulturalnie zachowywać się podczas zajęć: spokojnie zajmować wyznaczone miejsca w 
klasie, zabierać głos po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, nie rozmawiać i nie 
przeszkadzać w prowadzeniu lekcji 
5. Prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki, zeszyty ćwiczeń i inne wymagane przez 
nauczyciela 
6.Nosić zeszyt kontaktowy i pokazywać go na życzenia nauczyciela, ewentualne wpisy 
pokazywać rodzicom. 
7. Godnie reprezentować szkołę. 
8. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. 
9. Dbać o kulturę w gimnazjum i poza nim, używać zwrotów grzecznościowych. 
10. Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i BHP 
11. Dbać o schludny wygląd , nie nosić zbyt dużo biżuterii i  makijażu  
12.  Nosić mundurek szkolny od poniedziałku do czwartku, piątek ustanawia się dniem 
kolorowym 
13. Podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych nosić strój galowy 
14. Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.( Za szkody wyrządzone            
    w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.) 
15. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. 
16. Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest możliwe jedynie za zgodą osoby 
nagrywanej lub fotografowanej. 
17. Naruszenie przez ucznia zasad właściwego zachowania, skutkuje karami określonymi w 
WSO.  
 
§ 43. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać  
         zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor  
         gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
  
§ 44. Bezpieczeństwo uczniów 
  
 1. Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych przebywają pod nadzorem nauczycieli.     
2. Obowiązkowe dyżury nauczycieli określa harmonogram dyżurów. 
3.W trakcie dowozu i odwozu uczniów doi i ze szkoły za ich bezpieczeństwo odpowiada 
organ organizujący dowóz. 
4. W przypadku złego samopoczucia dziecka należy: 

a) zawiadomić rodzica i przekazać dziecko pod jego opiekę, 

b) jeśli rodzic nie zgłosi się, uczeń idzie do domu po skończonych zajęciach 

c) w sytuacjach poważnych zawiadomić pogotowie ratunkowe 

5. W przypadku wypadku należy: 
a) sprawdzić fachową pomoc medyczną a w miarę możliwości udzielić               

poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
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b) zawiadomić rodziców (opiekunów) 

c) nie podawać żadnych leków, jeśli uczeń nie ma odpowiedniego zaświadczenia    

lekarskiego. 

d) zawiadomić pracownika służby BHP i społecznego inspektora pracy 

e) w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe 

f) dyrektor powiadamia radę rodziców i organ prowadzący szkołę. 

 

6. Dzień wcześniej informujemy uczniów o zmianie planu lekcji, uczniowie mają obowiązek 
zapisać go w zeszycie kontaktowym i pokazać rodzicom. 
7. Uczeń może być zwolniony z lekcji w danym dniu, jeśli posiada pisemną zgodę       
    (prośbę) rodzica (opiekuna), wpisaną do zeszytu kontaktowego ucznia. 
8. Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa grożą kary określone w WSO 
9. W szkole jest powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa, którego zadania 
 określa  § 48. 
 
 
 

ROZDZIAŁ  VI 
 

NAUCZYCIELE 
 
 

§ 45. Nauczyciele i wychowawcy: 
 
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 
2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą: wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego. 
3.  Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w 
poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i 
szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i 
obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 
narodów, ras i światopoglądów. 
4. Nauczyciel podczas wykonywania pracy jest funkcjonariuszem publicznym 
. 
§ 46. Do zadań nauczycieli należy: 
 
 1)  Realizowanie obowiązującego w gimnazjum programu nauczania oraz   programu 

wychowawczego szkoły. 
 2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i  zainteresowań, 

poprzez organizowanie między innymi zajęć dodatkowych 
 3) Indywidualizowanie nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w 

nauce 
 4) Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, i prospołecznych oraz 

wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy , szkoły i środowiska. 
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 5) Dbanie o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów, a w szczególności zaś o ich  życie, 
zdrowie i bezpieczeństwo. 

 6) Zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i 
dodatkowych, imprez szkolnych, i środowiskowych, wycieczek i wyjazdów. 

 7)  Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji   
zawodowych. 

 8) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć. 
 9) Sprawdzanie i odnotowywanie na początku każdej lekcji obecności uczniów. 
 10) Systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów. 
 11) Informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych i postępach w nauce. 
 12) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżących informacji o postępach,  

trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ich dzieci (podopiecznych).   
 13) Systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 
 14) Czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień  i uchwał. 
 15) Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji. 
 16) Rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z 

regulaminem dyżurów. 
 17) Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 
 18) Powiadomienie dyrektora o stanie sprzętu i pomocy dydaktycznych. 
 19) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły – obowiązkowych i 

nadobowiązkowych. 
 

§ 47.  Nauczyciele znają i stosują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 
dzieci i młodzieży demoralizacją. 
 
§ 48. W szkole powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa. Do jego zadań 
należy: 
 

1) Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, 
uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w 
zakresie bezpieczeństwa. 

2) Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w 
szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

3) Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w 
sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. 

4) Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi 
służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na 
rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. 

5) Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego. 
6) Współpraca z rodzicami i środowiskiem. 
7) Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną. 
8) Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
9) Dokumentowanie działań. 
10) Doskonalenie własne. 

 
 
§ 49. W szkole działają zespoły nauczycielskie 
 
1. Nauczyciele grupy przedmiotów humanistycznych oraz  nauczyciele grupy     
    przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tworzą zespoły.  
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2. Zadaniami zespołu są: 
 a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 
 b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć, 
 c) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych, 
 d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,   
     przedmiotowych także w uzupełnianiu ich wyposażenia.   

  

  
§ 50. W szkole działają zespoły klasowe: 
 
1. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski. 
2. Zadaniami zespołu są: 
 a) ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego   
     modyfikowanie w miarę potrzeb. 
 b) wspólne działanie w celu udzielania pomocy i wsparcia uczniom z trudnościami  
 c) uzgodnienie i współpraca w realizacji programu wychowawczego 
 d) diagnoza śródrocznych i końcoworocznych osiągnięć uczniów. 
 

§ 51.  Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 
 
 a) rozpoznawanie sytuacji wychowawczej ucznia w rodzinie i jego warunki bytu, 
 b) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 
 c) organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów   
     znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, 
 d) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie     
     informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,  
 e) zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem, 
 f) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 
    życia zespołowego rozwijających i integrujących zespół, 
 g) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi 
     i koordynowanie działań wychowawczych, tworzenie klasowego zespołu   
     nauczycieli,  
 h) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 
 i) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy   
    uczniami, 
    j) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, a  
             w  szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia   

lekcyjne, 
  k) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski, 
 l) organizowanie opieki dydaktycznej i pomocy dla uczniów mających trudności w 
    nauce w celu uzupełnienia braków, 
 ł) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz    
    przekładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na    
    posiedzeniach rady pedagogicznej, 
 m) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i   
     opiekuńczej 
 n) wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 
    psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji 
    oświatowych i naukowych. 
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§ 52. Nauczyciel ma prawo do: 
 
a) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu, 
b) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych, 
c) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z 

zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
d) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia, 
e) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów, 
f) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 
 
§ 53. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem 
prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oraz 
ewentualnie cywilnie lub karnie za: 
 
 a)  poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 
edukacyjnych, 
 b)  stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 
dydaktycznych, 
 c)  skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, 
 d)   zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające 
z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia, 
 e)   uchybienia przeciwko porządkowi pracy, 
 f)   uchybienia godności zawodu nauczyciela, 
 g)   niewypełnienie powierzonych mu obowiązków. 
 
§ 54. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor i 
Wicedyrektor szkoły. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ  VII 
 

PERSONEL POMOCNICZY, PRACOWNICY ADMINISTRACJI 
I OBSŁUGI. 

 
 
§ 55. Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczni, administracyjni i  
         obsługi. 
 
§ 56. Pracowników tych zatrudnia dyrektor gimnazjum na zasadach przewidzianych w  
         powszechnym prawie pracy. 
§ 57. Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zadań, uprawnień i  
         odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora gimnazjum. 



 15 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ  VIII 
 

RODZICE (OPIEKUNOWIE) 
 
 
§ 58. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego    
         obowiązku szkolnego należy: 
 
1. Zapisanie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym 
    dziecko kończy szkołę podstawową i dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły     
     podstawowej w terminie 14 dni po zakończeniu roku szkolnego. 
2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 
3. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć        
    szkolnych. 
4. Pisemne poinformowanie szkoły o wyrokach Sądów Rodzinnych dotyczących sytuacji 
prawnej dziecka (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie praw do dziecka, ustalenia miejsca 
pobytu, sposobu kontaktowania się z dzieckiem) 
 
 
§ 59. Rodzice współpracują ze szkołą 
 
1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i         
    wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum. 
W ramach tej współpracy rodzice: 

 a) kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami, 
 b) korzystają z porad pedagoga i psychologa szkolnego; w ramach tych kontaktów 

zostaje zachowana dyskrecja i poszanowanie prywatności  w rozwiązywaniu 
problemów dziecka i rodziny, 

 d) występują z  inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum, 
 e) wyrażają opinię dotyczącą pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli   
    dyrektorowi Gimnazjum, 

  
2. Do obowiązków rodziców należy: 

a) Wspieranie procesu nauczania i wychowania, 
b) Systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 
c) Systematyczne sprawdzanie bieżących informacji zawartych w zeszycie 

kontaktowym   ucznia, 
d) Przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka i zmianach 

jego sytuacji prawnej 
e) Na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia 
f) Na wezwanie szkoły skontaktować się z wychowawcą lub dyrekcją szkoły 
g)  Udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej   

    gimnazjum. 
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ROZDZIAŁ  IX 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
§ 60. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Miasto Rawa  
         Mazowiecka .  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej  
         określają odrębne przepisy. 
 
§ 61. Gimnazjum posiada godło i pieczęć urzędową, której używa zgodnie z odrębnymi  
         przepisami. 
 
§ 62. Imię gimnazjum – Haliny Konopackiej – oraz sztandar szkoły zostały nadane przez 

organ prowadzący  gimnazjum na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 
§ 63. Gimnazjum prowadzi dokumentację kancelarii gimnazjum zgodnie z  
         obowiązująca instrukcją kancelaryjną, prowadzi składnicę akt, prowadzi 
         i przechowuje dokumentację dotyczącą jej statutowej działalności, w szczególności  
         zaś będącą podstawą wystawiania świadectw, duplikatów i zaświadczeń  
         określających poziom wykształcenia byłych uczniów szkoły. 
 
§ 64. Szkoła organizuje obsługę finansowo-księgową swej działalności oraz prowadzi  
         gospodarkę finansową, której zasady określają odrębne przepisy. 
 
§ 65. Statut gimnazjum obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej:  
         pracowników, uczniów i nauczycieli. 
 

1. Zmiany w statucie wprowadzone są uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu      
    opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
2. O dokonanych zmianach w statucie, szkoła informuje organ prowadzący i kuratora. 
3. Statut dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych. 

 
§ 66. Postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują od 01 września 2007  
         roku. 

1. Niniejszy statut stanowi trzeci tekst jednolity. 
2. Integralną częścią Statutu jest  Wewnątrzszkolny System Oceniania, będący 

załącznikiem. 
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