
STATUT  PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KALETACH MIOTKU 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi 
zmianami 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz U. 200l\61\624, 2001\10\96) 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół. 

§1 

1. Szkoła     nosi     nazwę:     Zespół     Szkół     i     Przedszkola     w     Kaletach-Miotku 

Publiczne Gimnazjum w Kaletach-Miotku. 

2. Siedziba gimnazjum mieści się w Kaletach-Miotku przy ul. Elizy Orzeszkowej 10. 

3. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Kalety. 

4. Czas trwania nauki wynosi 3 lata. 

§2 

1. Szkoła   realizuje   cele   i   zadania   określone   w   Ustawie   o    Systemie   oświaty 

z   dn.   7.09.1991 r   z   późniejszymi   zmianami   oraz   przepisach   wydanych   na  jej 

podstawie. 

1) Umożliwia   zdobycie   umiejętności   i   wiedzy   niezbędnych   dla   ukończenia 

gimnazjum. 

2) Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości 

gimnazjum. 

3) Umożliwia  integralny  rozwój   wszystkich   sfer  osobowości   ucznia:   rozwój 

intelektualny, emocjonalny, duchowy i fizyczny. 

4) Rozwija umiejętności społeczne ucznia. 

5) Pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wyboru zawodu. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, 

a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 

Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

1) Podtrzymuje u uczniów poczucie tożsamości narodowej, językowej i etnicznej. 

2) Uczniowie za zgodą rodziców uczestniczą w nauce religii, uczestniczenie bądź 

nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji 

przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. Uczniom, którzy nie uczestniczą w 

nauce religii szkoła zapewnia opiekę. 



3) Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga 

oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4) Umożliwia   uczniom    mającym   trudności    w   nauce   udział   w   zajęciach 

wyrównawczych.  Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na 

zajęcia wyrównawcze za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

5) Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny tok nauki ucznia. Wniosek do 

dyrektora szkoły mogą złożyć: 

i.   Rodzice lub prawni opiekunowie. 

ii.   Wychowawca   klasy   lub   inny   nauczyciel   uczący   zainteresowanego 

ucznia, za zgodą rodziców. 

6) Szkoła w ramach posiadanych środków organizuje zajęcia dodatkowe, zajęcia 

relaksacyjno-sportowe, wycieczki. 

7) Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz organizuje różne akcje na 

rzecz tego środowiska. 

8) Cele   szkoły   związane   z   wychowaniem   realizowane   są   na   wszystkich 

organizowanych przez szkołę zajęciach w ścisłej współpracy z rodzicami. Szkoła 

zapewnia możliwość regularnego  kontaktu  rodziców z nauczycielami poprzez 

wywiadówki, comiesięczne konsultacje, spotkania indywidualne. 

3. Do zadań zespołów nauczycielskich, o których mowa w §11, należy m.in.: 

1) Wybór   programów   nauczania,   podręczników,   ustalenie   przedmiotowych 

standardów wymagań. 

2) Opracowanie testów kompetencji. 

3) Opiniowanie   autorskich,   innowacyjnych   i   eksperymentalnych   programów 

nauczania. 

4) Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i przedstawienie ich 

liderowi WDN. 

4. Szczegółowe zasady oceniania uczniów są określone przez Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

W ocenie z zachowania dla oceny śródrocznej przyjęta została następująca skala ocen: 

wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie. 

5. Szkoła  posiada  Program  Wychowawczy uchwalony przez radę pedagogiczną po 

zasięgnięciu opinii rodziców i samorządu uczniowskiego. 

6. Szkoła posiada Szkolny Program Profilaktyczny. 



1. Organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor gimnazjum. 

2) Rada pedagogiczna. 

3) Rada szkoły. 

4) Samorząd uczniowski. 

2. Kompetencje poszczególnych organów: 

1) Dyrektor    gimnazjum    kieruje    działalnością    dydaktyczno    wychowawczą, 

reprezentuje szkołę na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę 

nad uczniami, realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, dysponuje 

środkami   finansowymi.   Ponadto  dyrektor  wykonuje  inne  zadania  wynikające 

z przepisów szczególnych. 

2) Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

i.   zatwierdzanie planu pracy szkoły  

ii.   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów  

iii.   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole  

iv.   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  

v.   opiniuje   wnioski   dyrektora   o   przyznanie   nauczycielom   odznaczeń 

i nagród 

vi.   opiniuje projekt planu finansowego szkoły vii.   opiniuje 

organizację pracy szkoły - tygodniowy rozkład zajęć 

3) W skład rady szkoły wchodzą:  dwoje rodziców wybranych spośród trójek 

klasowych, dwoje nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, dwoje uczniów 

wybranych  z samorządu.   Kadencja rady szkoły trwa trzy lata z możliwością 

dokonywania corocznej zmiany   1/3  składu rady. W posiedzeniach rady szkoły 

może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły. Rada szkoły uczestniczy 

w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także: 

i.   uchwala statut szkoły, ii.   przedstawia wnioski  w sprawie planu  

finansowego  szkoły,  opiniuje 

plan finansowy szkoły, 

iii.   opiniuje plan pracy szkoły oraz inne sprawy istotne dla szkoły, iv.   

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł 

w celu wspierania działalności szkoły, 

v.   może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą  o   ocenienie  działalności   szkoły,   dyrektora  lub   nauczyciela. 



4)  Zasady   wybierania   i   działania   samorządu   określa   regulamin   samorządu 

uczniowskiego.    Samorząd   uczniowski   przedstawia   wnioski   i   opinie   radzie 

pedagogicznej   oraz  dyrektorowi   gimnazjum   we  wszystkich   sprawach   szkoły 

dotyczących uczniów. 3.   Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) Współdziałanie organów szkoły odbywa się zgodnie z ich kompetencjami. 

2) Sytuacje    konfliktowe    między    uczniem    i    nauczycielem    powinny    być 

wyjaśnione w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy. 

3) Wszystkie spory pomiędzy organami gimnazjum winny być rozwiązywane na 

drodze negocjacji przy udziale zespołu negocjacyjnego, który zbiera się w ciągu 

4 dni. Zespół negocjacyjny składa się z dyrektora gimnazjum, przedstawiciela rady 

pedagogicznej, rady szkoły, a jeżeli sprawa dotyczy ucznia również samorządu 

uczniowskiego. 

§4  

1.   Za organizację pracy szkoły odpowiedzialny jest dyrektor. Kształcenie odbywa się 

w oparciu o szkolny zestaw programu nauczania. 

" ■  

§5 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 

2. Oddział  powyżej   24   osób   dzieli   się  na  grupy  na  zajęciach  z języków  obcych 

i informatyki oraz powyżej 30 uczniów na innych zajęciach, dla których z treści 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub 30 uczniów podziału 

można dokonać jedynie za zgodą organu prowadzącego gimnazjum. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od  12 do 

26 uczniów. 

§6 

I.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

§7 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią pomagającą w wypełnieniu zadań edukacyjnych 

i wychowawczych gimnazjum. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum. 

3. Do zadań biblioteki należą między innymi: 



1) Gromadzenie  zbiorów:   księgozbioru   podręcznego,   lektur  obowiązkowych, 

literatury dla młodzieży, literatury przedmiotowo metodycznej oraz pedagogiczno 

psychologicznej dla nauczycieli, zbiorów audiowizualnych. 

2) Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Organizowanie warsztatu informacyjnego. 

4) Udostępnianie zbiorów czytelnikom. 

5) Propagowanie czytelnictwa. 
 

4. Dyrektor gimnazjum sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. 

5. Uczniowie gimnazjum korzystają z biblioteki  PSP w Kaletach-Miotku i Miejskiej 

Biblioteki w Kaletach-Miotku. 

 

§ 8 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki nad uczniem w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły 

do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ 

prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja każdego roku. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, 

z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§9 

I.   Pracowników  gimnazjum  zatrudnia  i  zwalnia  dyrektor,   na  zasadach  określonych 

w odrębnych przepisach. 

§10 

1. Nauczyciel    prowadzi    prace    dydaktyczno    wychowawczą    i    opiekuńczą,    jest 

odpowiedzialny za wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć szkolnych na pisemną prośbę rodzica lub 

opiekuna oraz w przypadku  pogorszenia  się jego  stanu zdrowia w trakcie zajęć 

lekcyjnych, po uprzednim powiadomieniu rodziców. 



§11 

1. Nauczyciele danego  przedmiotu  oraz nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

tworzą     zespoły      przedmiotowe:      humanistyczny,      matematyczno-przyrodniczy, 

wychowawczy. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu. 

§12 

1. Dyrektor   powierza   każdy   oddział   opiece   nauczyciela-wychowawcy,   przy   czym 

wskazane jest by wychowawca prowadził oddział w ciągu całego cyklu edukacyjnego. 

2. Uczniowie   oraz  rodzice   uczniów   danego   oddziału   mają  prawo   złożyć  wniosek 

o   zmianę    wychowawcy.    Wniosek    taki   złożony   na   piśmie,    ze   szczególnym 

uzasadnieniem,   podpisany   przez   co   najmniej   80%   zainteresowanych,   rozpatruje 

dyrektor gimnazjum. 

3. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, wydaje ją na 

piśmie z uzasadnieniem swego stanowiska. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

4. Dyrektor   ma   prawo   odwołać   wychowawcę   w   trybie   natychmiastowym   jeżeli 

stwierdzi,   że   wychowawca   naruszył   zasady   tolerancji   i   wolności   lub   godności 

osobistej ucznia. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

5. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 13 
 

1. Gimnazjum przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

2. Uczniów spoza obwodu szkoły przyjmuje się według następujących zasad: 
 

1) W przypadkach uzasadnionych z sytuacją rodzinną ucznia. 

2) Na podstawie konkursu świadectw. 

3. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów: 

1) Pochwała wychowawcy w obecności klasy. 

2) Pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej. 

3) Narody książkowe. 

4) Dyplomy. 

5) Listy gratulacyjne dla rodziców. 

6) Na   wniosek   wychowawcy   klasy   wpis   pamiątkowy   do   kroniki   szkolnej 

uczniów,   którzy   przynieśli   zaszczyt   szkole   i   rodzicom   -   zatwierdza   rada 

pedagogiczna. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie. 



7) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

8) Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

9) Reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach 

i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami. 

10) Do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela. 

11) Dla   uczniów   będących    w   bardzo   trudnej    sytuacji    materialnej    istnieje 

możliwość   sfinansowania   w   całości   lub   części,   kosztów   obiadów,   zakupu 

podręczników    ze    środków    przyznanych    przez   Miejski    Ośrodek   Pomocy 

Społecznej w Kaletach. 

7. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. 

2) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu 

szkoły. 

3) Przestrzegania   zasad    kultury   współżycia   w   odniesieniu    do   kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, osób dorosłych. 

4) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - zabrania się 

wychylania się przez okna, opuszczania terenu szkoły podczas przerw, palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających. 

5) Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd - przynoszenia obuwia 

zmiennego. Za zniszczenia dokonane przez ucznia odpowiedzialność finansową 

ponoszą rodzice. 

6) Przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą lekcją 

oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć. 

7) Opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw. 

8. Zabrania   się   przynoszenia   do   szkoły   przedmiotów   wartościowych.   Za   rzeczy 

pozostawione bez opieki szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej. 

§14 

1.   Gimnazjum używa pieczęci  nadanej  zgodnie ze wzorem,  określonym właściwymi 

przepisami. 

§15 

I.   Szkoła posiada własną tradycję partnerskiej współpracy z publiczną szkołą w Vitkovie 

w Czechach. 



4. Uczeń może być ukarany: 

1) Ustnym upomnieniem wychowawcy klasy. 

2) Naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców. 

3) Ustnym upomnieniem dyrektora. 

4) Naganą dyrektora szkoły - czasowe wykluczenie z imprez klasowych lub 

szkolnych. Dyrektor szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy, 

a o udzielonej naganie wychowawca informuje na piśmie rodziców ucznia. 

5) Wystąpieniem    dyrektora    szkoły    do    kuratora    oświaty    z    wnioskiem 

0 przeniesienie  ucznia  do  innej   szkoły,   bez  zgody  rodziców,   w  przypadku 

wywierania   negatywnego   wpływu   na   innych   uczniów,   demoralizowania   ich 

1 zagrażania ich bezpieczeństwu. 

5. W terminie trzech dni od wymierzenia kary uczeń, za pośrednictwem rodzica lub 

opiekuna ma prawo odwołać się od zastosowanej wobec niego kary do wychowawcy , 

dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego. Dyrektor w ciągu 7 dni zobowiązany jest 

powołać zespół odwoławczy (w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor), 

którego  decyzja jest  ostateczna.   Rodzice  w ciągu   14  dni  zostają powiadomieni 

pisemnie o decyzji zespołu odwoławczego. 

6. Uczeń ma prawo do: 
 

1) Zapoznania  się z programem  nauczania, jego treścią,  celami  i  stawianymi 

wymaganiami. 

2) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej. 

3) Opieki  wychowawczej,  bezpieczeństwa,   ochrony  przed  wszelkimi  formami 

przemocy. 

4) Życzliwego, podmiotowego traktowania. 

5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

6) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

7) Przejawiania  własnej   aktywności   w  zdobywaniu  wiedzy,  wyrażania  opinii 

i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień 

i odpowiedzi. 

8) Przedstawiania   wychowawcy   klasy    swoich    problemów   oraz   uzyskania 

pomocy. 

9) Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły bez uwłaczania niczyjej 

godności osobistej. 



§16 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy. 

§17 

1. Statut zatwierdza Rada Szkoły i Rada Pedagogiczna. 

2. Statut    obowiązuje   wszystkich   członków   społeczności    szkolnej:    pracowników, 

uczniów i nauczycieli. 


