
STATUT

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu

/TEKST JEDNOLITY/

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.  Szkoła nosi nazwę Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu.

2. Siedzibą gimnazjum jest budynek i posesje przy ul. Ogrodowej 1c.

3. Nazwa określona w ust.1 jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Świecie.

5. Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  gimnazjum  jest  Kuratorium  Oświaty  w 
Bydgoszczy.

6. Cykl  kształcenia  w  szkole  trwa  3  lata  i  kończy  się  egzaminem dającym  możliwość  dalszego 
kształcenia się w szkołach ponadgimnazjalnych.

7. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna , trwa do 18 roku życia, nie dłużej jednak niż do 
końca roku kalendarzowego, w którym uczeń kończy 18 lat. W szczególnych przypadkach Rada 
Pedagogiczna, mając na uwadze dobro ucznia, może zezwolić na naukę w gimnazjum, nawet jeśli 
uczeń  jest  starszy.  W  tym  przypadku  uczeń  ten  musi  spełniać  następujące  warunki:  dobra 
frekwencja na zajęciach szkolnych i zachowanie co najmniej poprawne.

8. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i Uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie ustalenia sieci szkół nr 56/99 z dnia 1 marca 1999 r. oraz niniejszego Statutu.

9. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

10.Gimnazjum może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności 
    statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców a także zysków z działalności gospodarczej.

GŁÓWNE CELE I ZADANIA

§ 2.

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych 
na jej podstawie.

2.Głównym celem i zadaniem szkoły jest troska o wszechstronny rozwój młodzieży.W szczególności 
szkoła:
1)Zapewnia  uczniom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki nauki,  wychowania  i  opieki,  pełne 

bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.



2)Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie 
merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły.

3)Zapewnia  uczniom  bogaty  program  wychowawczy  i  stwarza  bezpieczne  środowisko 
wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań.

4)Z  należytą  troską  dba  o  rozwój  umysłowy,  moralno  –  emocjonalny,  społeczny  i  fizyczny 
uczniów, między innymi poprzez:
a)organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, proponowanie bogatej oferty 
zajęć pozalekcyjnych
b)stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia
c)przekazywanie wiedzy i  kształcenie umiejętności  funkcjonowania w: rodzinie i  środowisku 
lokalnym, państwie i społeczeństwie
d)zapewnianie  poszanowania  uczniom  ich  godności  osobistej,  wolności  światopoglądowej  i 
wyznaniowej; umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

5) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
6) Kształci  w duchu tolerancji,  humanizmu i  patriotyzmu, przekazuje wiedzę  o społeczeństwie, 

problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.
7) Kształtuje  i  rozwija  wśród  uczniów  cechy  osobowości,  między  innymi  takie  jak: 

przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętności komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych, opiekuńczość, odpowiedzialność.

8) Podejmuje działania mające na celu podwyższenie efektów kształcenia i wyników egzaminów 
zewnętrznych.

9) Upowszechnia  wiedzę  ekologiczną  wśród  uczniów oraz  kształtuje  właściwe postawy wobec 
problemów ochrony środowiska.

10)Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych  
     przedmiotów nauczania.
11)Tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniów niepełnosprawnych oraz innych uczniów 
     o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
12)Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 
      religijnej w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
13)Zapewnia pomoc w nauce uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
14)Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie 
     działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami,  
     organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, uczelniami, społecznymi, gospodarczymi i 
     kulturalnymi regionu.

     15)Stwarza warunki do realizacji przez zespoły uczniów projektów edukacyjnych, mających na  
           celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADA Ń GIMNAZJUM

§ 3a.

1. Szkoła przekazuje wiedzę i kształci umiejętności funkcjonowania w rodzinie, środowisku, państwie, 
narodzie  i  społeczeństwie  w  oparciu  o  zatwierdzone,  zgodnie  z  ustawą  o  systemie  oświaty, 
programy i podręczniki.

2. Szkoła stawia wysokie wymagania dotyczące kultury bycia i  bezpiecznych zachowań,  które  są 
określone w Regulaminie Szkoły.

3. Szkoła  kładzie  bardzo  duży  nacisk  na  współpracę  ze  środowiskiem  lokalnym,  systematycznie 
diagnozuje  oczekiwania  wobec szkoły,  stwarza mechanizmy zapewniające możliwość  realizacji 
tych oczekiwań.



4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i jej 
zadań .

5. Szkoła  wspiera  wszystkie  akcje  charytatywne,  podejmowane  z  inicjatywy  Samorządu 
Uczniowskiego.

6. Umożliwia się i organizuje wewnątrzszkolne doradztwo oraz zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia zgodnie z zadaniami pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

7. Szkoła  sprawuje  opiekę  pedagogiczną  i  zdrowotną  nad  uczniami,  w tym czuwa w szczególny 
sposób  nad  stanem  zdrowia  uczniów  niepełnosprawnych uczęszczających  do  gimnazjum,  w 
formach:

1)realizowanych przez pielęgniarkę szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami
2)realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy
3)określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i
4)zainteresowań,  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  oraz  indywidualizację  procesu 
kształcenia,
5)przewidzianych w zakresie obowiązków dyrektora szkoły
6)zawartych w Szkolnym programie profilaktyki.

§ 3b.

1. Szkoła  kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające rozwojowi  uczniów poprzez  realizację 
Programu wychowawczego.

2. Program wychowawczy szkoły opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół 
nauczycieli  zwany dalej  Zespołem ds.  wychowania  i  profilaktyki  szkolnej,  powoływany przez 
dyrekcję  szkoły.  Program  wychowawczy  uwzględnia  potrzeby  rozwojowe  uczniów  i  potrzeby 
środowiska. Uchwala go w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. W przypadku gdy Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (czyli do 
końca  września)  nie  uzyska  porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  Programu 
wychowawczego  szkoły,  program  ten  ustala  dyrektor  szkoły  w  uzgodnieniu  z  organem 
sprawującym  nadzór  pedagogiczny.  Program  wychowawczy  szkoły  ustalony  przez  dyrektora 
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia tego programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną.

4. Wychowawcy  klas  przedstawiają  program  uczniom  i  ich  rodzicom  na  najbliższych  godzinach 
wychowawczych i spotkaniach z rodzicami. Programy są dostępne w bibliotece szkolnej.

5. Szkoła podejmuje w miarę  własnych kompetencji  i  możliwości  działania z zakresu profilaktyki 
mające na celu rozwiązywanie problemów młodzieży, wspieranie wychowawczej roli rodziny oraz 
promocję zdrowia poprzez:
    1)realizację przyjętego w szkole Programu profilaktyki

2)rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów
3)realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy
4)działania wychowawcy klasy
5)działania pedagoga szkolnego
6)współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój młodzieży.



6, Szkolny program profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół 
nauczycieli  zwany dalej  Zespołem ds.  wychowania  i  profilaktyki  szkolnej,  powoływany przez 
dyrekcję  szkoły.  Program  wychowawczy  uwzględnia  potrzeby  rozwojowe  uczniów  i  potrzeby 
środowiska. Uchwala go w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7, W przypadku gdy Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (czyli do 
końca września) nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Programu profilaktyki, 
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
Program  profilaktyki  ustalony  przez  dyrektora  szkoły  obowiązuje  do  czasu  uchwalenia  tego 
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8,  Wychowawcy klas  przedstawiają  program uczniom i  ich  rodzicom na  najbliższych  godzinach 
wychowawczych i spotkaniach z rodzicami. Programy są dostępne w bibliotece szkolnej.

§ 3c.

1.Szkoła  dostosowuje  treści,  metody  i  organizację  nauczania  do  możliwości  psychofizycznych 
uczniów,    
   organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, organizuje kształcenie specjalne i nauczanie  
   indywidualne swoich uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Szkoła zapewnia organizację  nauki  religii  lub etyki  w ramach planu zajęć  dla uczniów, których 
rodzice  
   wyrażą takie życzenie oraz dba o to, aby uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub 
etyki 
   nie było powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

3.W  gimnazjum  umożliwia  się  rozwój  zainteresowań  uczniów  poprzez  organizowanie  kół 
zainteresowań 
    i kół przedmiotowych.

4.W przypadku uczniów wybitnie zdolnych może być zastosowany indywidualny tok nauki w zakresie 
   jednego, kilku a w szczególnych przypadkach, wszystkich przedmiotów nauczania lub indywidualny 
   program nauczania z jednego lub więcej przedmiotów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.Gimnazjum nawiązuje współpracę z innymi szkołami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego, 
 przygotowuje uczniów do udziału w zewnętrznych konkursach i organizuje wewnętrzne konkursy 
 wiedzy dla uczniów szkoły.

6.Szkoła stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy w nauce i 
sporcie zgodnie z  Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub  osiągnięcia 
sportowe,  który  zatwierdza  dyrektor  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  Rady 
Rodziców i Samorządu Szkolnego.

7.W  gimnazjum  istnieje  możliwość  prowadzenia  oddziałów  sportowych  za  zgodą  organu 
prowadzącego.

8.W gimnazjum istnieje możliwość wprowadzenia innowacji pedagogicznych, eksperymentów i   
    programów autorskich zgodnie z odrębnymi przepisami.



9. Szkoła  organizuje  różnorodne  imprezy  kulturalne,  artystyczne  oraz  wycieczki  turystyczno-
krajoznawcze i zapewnia uczniom udział w tych formach aktywności.

10.Zgodnie z odrębnymi przepisami udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
polegającą  na  rozpoznawaniu  i  zaspakajaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych 
ucznia,wynikających  w  szczególności  z  niepełnosprawności,  z  niedostosowania  społecznego,  z 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności 
w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub 
traumatycznych,z  niepowodzeń  edukacyjnych.  Szczególne  zasady  udzielania  i  organizowania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

§ 3d.

1. W czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący 
lekcję,  w  czasie  zajęć  pozalekcyjnych  nadobowiązkowych  opiekę  nad  uczniami  sprawuje 
nauczyciel prowadzący te zajęcia a w czasie przerw między lekcjami opiekę nad uczniami sprawuje 
nauczyciel dyżurujący według ustalonego planu dyżurów.

2. Przy wyjściu z uczniami poza teren gimnazjum w obrębie tej samej miejscowości opiekę sprawuje 
przynajmniej jeden nauczyciel na 30 uczniów.

3. Na wycieczce /przy wyjściu  lub wyjeździe/  poza miejscowość,  która  jest  siedzibą  gimnazjum, 
uwzględnia się wymóg, aby jeden opiekun przypadał na 15 uczniów.

4. Na  wycieczce  turystyki  kwalifikowanej  wyznacza  się  jednego  opiekuna  na  10  uczestników 
wycieczki.

5. Do opieki nad uczniami w czasie wycieczki szkolnej wyznacza się kierownika i opiekunów.

6. Kierownik i opiekunowie wycieczki są odpowiedzialni za stworzenie warunków bezpieczeństwa 
oraz  zobligowani  są  do  sprawowania  ciągłego  dozoru  nad  przestrzeganiem  przez  uczniów 
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

7. W wycieczce krajoznawczo-turystycznej nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których 
istnieją przeciwwskazania lekarskie.

8. Wszyscy uczniowie powinni być  ubezpieczeni, a przy wycieczce zagranicznej dodatkowo objęci 
ubezpieczeniem kosztów leczenia poza granicami kraju.

9. Wszystkim  uczniom,  przebywającym w czasie  przerw  w  budynku gimnazjum jak  i  na  boisku 
szkolnym zapewniony jest odpowiedni nadzór nauczycieli dyżurujących.

10.Dyżury  nauczycieli  ustalone  są  przed  rozpoczęciem  każdego  semestru  według  planu  z 
wyznaczeniem  
     konkretnego czasu i rejonu dyżurowania.

11. Ilość dyżurów jest proporcjonalna do ilości przeprowadzonych godzin dydaktycznych.

12. Za nauczycieli nieobecnych wyznaczone są dyżury zastępcze, odnotowane w zeszycie zastępstw.

13. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.



14. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia:
1)równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
2)różnorodność  zajęć  w  każdym dniu  i  niełączenie  w kilkugodzinne  jednostki  zajęć  z  tego 
samego   
   przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.

§ 3e.

1.  Szkoła  zapewnia  uczniom  pełne  bezpieczeństwo  podczas  trwania  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą poprzez 
opracowywanie i stosowanie procedur postępowania w przypadku zagrożeń i innych sytuacji, w 
których uczeń wymaga szczególnej opieki:
1)kradzieży lub zniszczenia
2)nieobecności rodziców
3)dojazdu uczniów do szkoły
4)palenia przez uczniów papierosów
5)agresji i przemocy rówieśniczej
6)czynu karalnego lub przestępstwa
7)podejrzenia ucznia o spożycie alkoholu lub narkotyków
8)uczennicy w ciąży
9)zachowania ucznia, które zagraża jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób a także 
    poprzez:

a) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych
b) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami
c) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny
d) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego
e)współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym
f)uświadamianie uczniom zagrożeń  (agresja,  przemoc, uzależnienia i  inne) oraz konieczności 
dbania o własne zdrowie
g) kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków  korzystania  z  tych  obiektów,  jeżeli  przerwa  w  działalności  oświatowej  trwa  co 
najmniej 2 tygodnie
h) umieszczanie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do 
niego dostęp
i) ogrodzenie terenu szkoły
j) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,
k)zabezpieczenie  szlaków  komunikacyjnych  wychodzących  poza  teren  szkoły  w  sposób 
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię
l) dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii
ł) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz 
pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych
m)wyposażenie  schodów  w  balustrady  z  poręczami  zabezpieczającymi  przed  ewentualnym 
zsuwaniem się po nich
n)  wyposażenie  pomieszczeń  szkoły,  w  szczególności  pokoju  nauczycielskiego  i  pokoju 
nauczycieli wychowania fizycznego w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy

         o)prowadzenie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych   
         zgromadzonych w szkole przez osobę prowadzącą zajęcia z wykorzystaniem tych substancji

    p)zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zgodnie z 
Regulaminem zajęć sportowych zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

    r)przeszkolenie pracowników obsługi, nauczycieli, zwłaszcza prowadzących zajęcia   



       wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 s)opracowanie  i  wdrożenie  Instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  zgodnie  z  odrębnymi 

przepisami
       t)opracowanie Planu obrony cywilnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Każdy  nauczyciel  czynnie  uczestniczy  w  podejmowanych  przez  szkołę  działaniach 
wychowawczych.

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział  szczególnej  opiece jednego nauczyciela zwanego dalej 
wychowawcą.

4. Każdy wychowawca dobiera sobie zastępcę.

5. Dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez 
cały okres nauki.

6. Zasady, według których szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie:
1) uczniowie powinni  przestrzegać  godzin przyjścia do szkoły i  wyjścia ze szkoły (godziny te 

należy podać do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów)
2) minimalne standardy opieki podczas zajęć  edukacyjnych to 1 nauczyciel  dla grupy uczniów 

ujętej w planie organizacji szkoły
3) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych
4)  opuszczenie  miejsca  pracy  przez  nauczyciela  (wyjście  w  trakcie  zajęć)  jest  możliwe  pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę,  a opiekę  nad klasą  przejmie w tym czasie inny 
pracownik szkoły

5)w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup 
uczniów (również  całych klas)  i  przekazanie jednemu nauczycielowi  opieki  nad taką  grupą; 
połączone grupy uczniów muszą  przebywać  w jednym pomieszczeniu,  a grupa nie powinna 
liczyć  więcej niż 25 uczniów.

6) poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowań szkolnych komputerów uczeń nie ma 
dostępu  do  szkodliwych  treści  internetowych,  które  mogą  być  zagrożeniem  dla  jego 
prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego

7) ucznia można zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia 
oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły

8) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w  stanie zapewnić mu odpowiedniej 
opieki

9) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole dopuszczalne 
jest tylko po uzgodnieniu tego między nauczycielami (lub z dyrektorem szkoły), a w przypadku 
udziału w zajęciach poza szkolnych wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów)

10) nauczyciele pełnią dyżury w budynku i na boisku szkolnym według grafiku wywieszonego w 
pokoju  nauczycielskim  i  zgodnie  z  Regulaminem  dyżurów  nauczycieli,  który  zatwierdza 
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

11) szkoła zapewnia opiekę na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
12)  szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom  dojeżdżającym  zgodnie  z  Procedurą  opieki  w  czasie 

dojazdów 
13) nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo w czasie dyskotek szkolnych zgodnie z Regulaminem 

dyskotek, który zatwierdza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 14)nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo na wycieczkach i imprezach szkolnych zgodnie z
    Regulaminem wycieczek szkolnych i imprez, który zatwierdza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 
     opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

      15) zasady bezpieczeństwa są omawiane na godzinach wychowawczych i przez radiowęzeł.



§ 3f

1. Szkoła realizuje program edukacji zdrowotnej.

2. W szkole podejmuje się działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
 1) organizuje się pomoc przedmedyczną w przypadku nagłego pogorszenia się zdrowia ucznia,   
    nauczyciel wzywa pielęgniarkę szkolną, która podejmuje czynności zgodnie z kompetencjami; 
    jeżeli na terenie szkoły nie ma pielęgniarki to:

a)  nauczyciel  powiadamia  dyrektora  szkoły  lub  inną  upoważnioną  osobę,  która  wzywa 
pogotowie ratunkowe

b)  jednocześnie  zostaje  wezwany nauczyciel,  który jest  przeszkolony w zakresie  udzielania 
pierwszej pomocy

c) nauczyciel nie opuszcza chorego ucznia do chwili przybycia fachowej pomocy
d) dyrektor szkoły bądź inna upoważniona osoba natychmiast powiadamia rodziców ucznia lub 

prawnych opiekunów o zaistniałym zdarzeniu
e) nauczycielowi i  innym pracownikom szkoły nie wolno przeprowadzać  żadnych zabiegów 

medycznych
2)  w  przypadku  zachorowania  ucznia,  który  nie  wymaga  nagłej  interwencji  ratunkowej, 

wychowawca, dyrektor szkoły lub inna upoważniona osoba powiadamia rodziców, którzy mają 
obowiązek odebrać  dziecko ze szkoły i  zapewnić  mu opiekę,  do chwili  przybycia rodziców 
uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, nauczyciela lub dyrektora szkoły

3)  realizowane  są  zadania  w  ramach  Szkolnego  programu  profilaktyki,  programu  edukacji 
zdrowotnej określonej podstawą programową

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

§ 4.
 

1. W gimnazjum funkcjonują szczegółowe zasady oceniania, wypracowane przez Radę Pedagogiczną 
zgodnie  z  obowiązującą  ustawą  o  systemie oświaty i  rozporządzeniem w sprawie  warunków i 
sposobu oceniania,  klasyfikowania i  promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów, 
egzaminów zewnętrznych w szkołach publicznych i ze szczegółowymi postanowieniami przyjętymi 
przez szkołę, zawartymi w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

ZAJĘCIA DODATKOWE

§ 5.

1. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi w gimnazjum dopuszcza się prowadzenie dodatkowych 
zajęć dla uczniów w formie:
1) kół zainteresowań (w tym dla uczniów zdolnych)
2) kół przedmiotowych
3) szkolnych kół sportowych
4) zajęć rekreacyjno – sportowych
5) zajęć profilaktyczno – wychowawczych
6) zajęć logopedycznych
7) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
8) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
9) zajęć socjoterapeutycznych



10) terapii psychologicznej
11) pozalekcyjnej pomocy w nauce prowadzonej przez nauczycieli
12) zajęć rewalidacyjnych
13) ligi zadaniowej (dla uczniów przejawiających określone zdolności),
14) indywidualnych  zajęć  w  zakresie  przedmiotów,  z  których  uczeń  realizuje  indywidualny 

program nauczania.

2. Zajęcia dodatkowe tworzy się, mając na względzie potrzeby rozwojowe uczniów, a zwłaszcza ich 
rozwój psychofizyczny.

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

§ 6.

1. Gimnazjum  organizuje  różnorodne  formy  opieki  i  pomocy  uczniom,  którym  z  przyczyn 
rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną 
poprzez:
1) przyznawanie stypendium lub zasiłku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami
2) organizowanie doraźnej lub stałej  pomocy, w ramach której  wydawane są  bezpłatne posiłki 

obiadowe, odzież i inne
3) dofinansowanie części lub całości kosztów wycieczki szkolnej, 1 z funduszu Rady Rodziców.
4) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami
5) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w 

celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia
6)  organizację  wycieczek integracyjnych  (jednodniowych,  na początku lub w trakcie realizacji 

programu danej  klasy;  kilkudniowych, po zakończeniu realizacji  programów nauczania danej 
klasy),

7) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez wychowawcę
8) udzielanie  doraźnej pomocy w nagłych przypadkach, stosownie do potrzeb, przez pielęgniarkę 

szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienie opieki w drodze do domu
9)  respektowanie  zaleceń  lekarza  specjalisty  oraz  orzeczeń  poradni  psychologiczno  – 

pedagogicznej,
10)  organizowanie  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  nauczania  indywidualnego  na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji
11) organizowanie wspólnie z TPD doraźnej lub stałej pomocy, w ramach której wydawane są 

bezpłatne posiłki obiadowe i odzież
12) przydzielanie stypendium szkolnego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za 

wyniki w nauce lub  osiągnięcia sportowe
13) zaopatrywanie w podręczniki szkolne w miarę możliwości szkoły
14) występowanie  o  pomoc  dla  uczniów  do  Rady  Rodziców  i  sponsorów,  dla  wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji Narodowej

3. Koordynatorem organizowania opieki i pomocy uczniom jest pedagog szkolny, który współpracuje 
ze wszystkimi członkami Rady Pedagogicznej.

1 Uchwała nr                      Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Świeciu z dnia



WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 7.

1. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  i  nauczyciele  gimnazjum  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach 
wychowania i kształcenia dzieci.

2.W ramach tego współdziałania rodzice (prawni opiekunowie):
1)  zostają  zaznajomieni  przez  wychowawcę  i  nauczycieli  uczących  z  wymaganiami 

wychowawczymi w zakresie danej klasy  (na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym)
2)  zostają  zaznajomieni  przez  wychowawcę  na  zebraniach  klasowych  z  wewnątrzszkolnym 
systemem oceniania

3) zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów
4) mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji ze strony wychowawcy, nauczycieli uczących,
   pedagoga na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce

5)  mają  prawo  uzyskania  rzetelnej  informacji  i  porad  wychowawcy,  pedagoga,  nauczyciela 
świetlicy, lekarza szkolnego, pielęgniarki w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swojego 
dziecka

6)  mają  prawo  do  wyrażania  swoich  opinii  na  temat  pracy  gimnazjum  i  przekazywania  ich 
dyrektorowi jak i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu szkołę

7) mają prawo do niezwłocznej pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i 
okresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  wymiarze  godzin,  w  których 
poszczególne  formy  będą  realizowane  oraz  wnioskowania  o  dokonanie  oceny  form,  przed 
upływem okresu danej formy

8) mogą uczestniczyć w stałych spotkaniach z wychowawcą oraz w spotkaniach konsultacyjnych z 
nauczycielami  uczącymi  w  gimnazjum  w  celu  wymiany  informacji  oraz  dyskusji  na  tematy 
wychowawcze, organizowane przez gimnazjum nie rzadziej  jak raz na kwartał,  a  także mogą 
uczestniczyć  w  spotkaniach  zespołu  do  spraw  wychowania  i  pomocy psychologiczno-
pedagogicznej organizowanych przez jego koordynatora,  z zastrzeżeniem, że tylko w zakresie 
omawianej sprawy ich  dziecka (podopiecznego)

9) decydują o wyborze firmy ubezpieczającej dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
10)  mają  prawo do wsparcia  w procesie wychowania  i  pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Rodzice mają obowiązek:
1)  usprawiedliwiać  nieobecności  ucznia   pisemnie  na  kartce  lub  w  dzienniku  elektronicznym 

niezwłocznie po zakończeniu absencji
2) przybyć na wezwanie szkoły
3) przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka
4) zrekompensować straty za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci
5) dbać o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły
6) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4.W przypadku gdy rodzice nie wypełniają  obowiązków wobec swojego dziecka, dyrekcja szkoły 
może zwrócić  się  do odpowiednich instytucji  z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego 
rodzicom /prawnym opiekunom/.



ORGANY SZKOŁY

§ 8a.

1.Organami Gimnazjum są:

1) Dyrektor szkoły.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Rada Rodziców.
4)Samorząd Uczniowski.

§ 8b.

1. Dyrektor  gimnazjum kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym 
wszystkich pracowników gimnazjum  

1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego,
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy
3) jest organem nadzoru pedagogicznego
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę

2. Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły

1) Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora szkoły określa Ustawa i inne 
przepisy szczegółowe.
2) Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole:
a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu 

dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły
b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i podjętych w ramach  ich kompetencji   stanowiących;
d) udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie 
Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji

e) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole nauczycielami w celu 
systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez
- opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie 
z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie 
Rodziców;
- wykonywanie czynności nadzoru zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i 
Regulaminem nadzoru zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej;
- wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sytuacjach
- organizowanie współpracy między nauczycielami
- przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku, ogólnych wniosków 
wynikających ze sprawowanego nadzoru

f) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli
g) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
h) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i komisję stypendialną
i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole



j) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, 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

k) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 
praktyk pedagogicznych oraz organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także w 
zakresie realizacji podstawy programowej gimnazjum

l) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z 
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji 
językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń 
edukacyjnych. Szczegółowe zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej określają odrębne przepisy

ł) stwarza warunki do organizowania kształcenia specjalnego oraz organizuje kształcenie 
specjalne, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) Sprawuje opiekę nad uczniami:
a) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z 

Samorządem Uczniowskim
b) przyjmuje uczniów do szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; 

organizuje nabór uczniów do szkoły
c)udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – na wniosek lub za zgodą rodziców, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
d) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu
e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, organizację pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, organizacji nauczania indywidualnego, organizację systemu doradztwa 
zawodowego

f) określa zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole zgodnie z wymaganiami prawa i czuwa nad 
ich przestrzeganiem

g) może na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Uczniowskiego skreślić z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 lat a w sposób uporczywy 
nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie szkoły, zwłaszcza jeżeli jego zachowanie 
zagraża życiu lub zdrowiu innych uczniów lub też swoim zachowaniem może zaburzyć ich 
prawidłowy rozwój.

4) Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zasady współpracy opisane są w § 9 
niniejszego statutu.

5) Organizuje działalność szkoły:
a) opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum, podejmuje w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i organem prowadzącym decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych w danym 
oddziale w zakresie rozszerzonym

b) sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną
c) zatwierdza w porozumieniu ze związkami zawodowymi wewnętrzny Regulamin Pracy oraz 

zatwierdza zakres obowiązków wicedyrektora i pracowników nie będących nauczycielami
d) opracowuje plan budżetu szkoły i przedstawia go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do 

zaopiniowania
e) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; należyty stan higieniczno- sanitarny szkoły; warunki 



bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie 
szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym

f) dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
g) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku 

oraz dbałości o czystość i estetykę
h) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły
i) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno- gospodarczą szkoły
j) dysponuje środkami określonymi w budżecie szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie
k) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno- remontowe oraz 

powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego
l) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia 

nauczycieli
ł) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
m) skreślony1

n)skreślony1

o) skreślony1

p) powołuje zespoły nauczycieli, pracowników: do spraw wychowania i pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej, klasowe, humanistyczne,  matematyczno – przyrodnicze, 
językowych, wychowania fizycznego, do spraw bezpieczeństwa, do spraw ewaluacji, do spraw 
promocji szkoły, do spraw kontroli zarządczej, inne problemowe (w miarę potrzeb) a pracą 
zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu

r) dopuszcza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do użytku w szkole programy 
nauczania stanowiące zestaw programów nauczania i jest odpowiedzialny za uwzględnienie w 
zestawie programów nauczania podstawy programowej kształcenia ogólnego do gimnazjum

s) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego  

6) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły
b) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu
c) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły
d) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych 

pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
e) udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela,
f) załatwia sprawia osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
g) wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli
h) wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
i) przyznaje pracownikom pedagogicznym dodatek motywacyjny zgodnie z Regulaminem 

przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody zgodnie z Regulaminem przyznawania 
nagrody dyrektora – zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i związków zawodowych

j) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela  uprawnienia zostają 
naruszone

k) dokonuje oceny pracowników pedagogicznych zgodnie z Regulaminem oceny pracy 
nauczycieli zatwierdzonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

7) Ponadto dyrektor szkoły:
a) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły
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b) współpracuje z organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny oraz 
instytucjami, organizacjami i osobami działającymi na rzecz edukacji

c) reprezentuje szkołę na zewnątrz
d) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub 

technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii

e) określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektów 
edukacyjnych przez zespoły uczniów

f) dyrektor Gimnazjum nr 2 w Świeciu jest upoważniony do publikowania w drodze własnego 
obwieszczenia tekstu jednolitego statutu poprzez udostepnienie w bibliotece szkolnej oraz 
opublikowanie na stronach internetowych szkoły.1

§ 8c.

1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora na warunkach określonych przez organ 
prowadzący
1) Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
2) Do obowiązków wicedyrektora należy głównie kierowanie bieżącym funkcjonowaniem 

gimnazjum (określonych w zakresie obowiązków wicedyrektora)
3) W razie nieobecności dyrektora, wicedyrektor przejmuje wszystkie obowiązki dyrektora szkoły

§ 8d.

1. Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest 
dyrektor szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 
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 rozszerzenie i wzbogacenie działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej
1) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Świeciu w ramach kompetencji stanowiących:

a) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny
b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
d) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów ucznia, który 

ukończył 18 lat a w sposób uporczywy nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie 
Gimnazjum nr 2 w Świeciu, zwłaszcza jeżeli jego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu 
innych uczniów lub też swoim zachowaniem może zaburzyć ich prawidłowy rozwój

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i zatwierdza plan WDN,
f) uchwala wraz z Radą Rodziców Program wychowawczy i Program profilaktyki
g) ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolny zestaw 

podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
- przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów
- wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
- szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych 

zajęć edukacyjnych
h)przygotowuje projekt zmian i uchwala zmiany do Statutu szkoły.
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2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Świeciu w ramach kompetencji opiniujących:
a) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych
b) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
c) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych 
wychowawczych i opiekuńczych

d) opiniuje projekt finansowy szkoły
e) opiniuje przedłużenie powierzenie funkcji dyrektora, powierzenie funkcji dyrektora w 

sytuacji, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do konkursu nikt się nie zgłosił, powierzenia 
funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w Szkole

f) opiniuje Program wychowawczy szkoły
g) opiniuje szkolny Program profilaktyki
h)opiniuje ocenę pracy Dyrektora Szkoły ustalaną przez organ prowadzący szkołę w 

porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
i) opiniuje ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
j) opiniuje Regulamin oceniania pracy nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Świeciu
k) opiniuje Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w 

Gimnazjum nr 2 w Świeciu i Regulamin przyznawania nagrody dyrektora nauczycielom 
Gimnazjum nr 2 w Świeciu

l) opiniuje podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie, wolontariuszy i inne 
organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i 
opiekuńcza szkoły,

ł) skreślony1

m) skreślony1

n) skreslony1

o) opiniuje program nauczania przed jego dopuszczeniem do użytku w szkole, który to program 
nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły zgodnie z procedurą

p) opiniuje przedstawione przez syrektora Szkoły projekty innych regulaminów :
- Regulamin szkoły
- Regulamin dyskotek
- Regulamin zajęć sportowych
- Regulamin wycieczek szkolnych i imprez
- Regulamin rekrutacji uczniów
- Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub  osiągnięcia sportowe

- Regulamin dyżurów nauczycieli
- Regulamin świetlicy szkolnej
- Regulamin biblioteki szkolnej
- Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej
- Regulamin stołówki Gimnazjum nr 2 w Świeciu

r) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych
    zajęć wychowania fizycznego
s) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki
t) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

3) Ponadto Rada Pedagogiczna
a) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i nowelizacji i zatwierdza go
b) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego 

stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 
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przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w 
ciągu 14 dni od otrzymania wniosku

c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły
d) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły
e) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora 

szkoły lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć 
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

f) uczestniczy w tworzeniu WDN – Wewnętrznego doskonalenia nauczycieli
g) występuje z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i 

wychowania, np. może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie lub 
zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

h) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać 
zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników – z 
tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego

i) współdziała z dyrektorem w obszarze różnorodnych zadań wynikających z odrębnych 
przepisów oświatowych, w tym między innymi, w zakresie określania szczegółowych 
warunków realizacji projektu edukacyjnego

4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w 
każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu 
prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5) Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej 
są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
   O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
jest ostateczne.

7) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności .
   Zebrania RP są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z regulaminem rady.

9) Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności 
szkoły.

§ 8e.

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły .
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.



2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub prawny opiekun.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym szczegółowo określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców, wyborów 

reprezentantów do Rady Rodziców szkoły
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

6. Rada Rodziców może gromadzić środki z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

7. Kompetencje Rady Rodziców
1) Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z     

          Radą Pedagogiczną:
a) Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania realizowane przez 

nauczycieli o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów
b) Program profilaktyki – dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane 
do uczniów , rodziców i nauczycieli

2) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie powyższych programów , programy te ustala 
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego, do czasu uchwalenia 
programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3) Rada Rodziców opiniuje:
a) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
b) szkolny zestaw programów nauczania i zestaw podręczników  
c) program i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole
d) podjęcie działalności i organizacji stowarzyszeń
e) wzór stroju uczniowskiego, jeżeli taki obowiązuje
f) Regulamin szkoły
g) Regulamin dyskotek
h) Regulamin zajęć sportowych
i) Regulamin wycieczek szkolnych i imprez
j) Regulamin  rekrutacji uczniów
k)  Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub  osiągnięcia sportowe

l) Regulamin stołówki szkolnej
ł) Regulamin świetlicy
m) Regulamin biblioteki
n) Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej
o) Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

4) Ponadto – Rada Rodziców może:
a) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, za wyjątkiem 

nauczyciela stażysty
b) Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas wykonywania 

przez dyrektora szkoły procedury oceny dorobku zawodowego za staż.



Rada Rodziców powinna wyrazić swoją opinię w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego. Brak opinii nie 
wstrzymuje postępowania oceniającego.

c) przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach zespołu oceniającego 
powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy

d) wyraża zgodę na wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju

e) może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

f) w przypadku wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie 
szkoły  - Rada Rodziców uzgadnia z dyrektorem szkoły (na jego wniosek) sytuacje, w których 
przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez jednolitego stroju

g) ma dostęp do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem 
procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami 
uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych

h) może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich innych 
sprawach szkoły

8. Kompetencje oddziałowych rad Rodziców:
    1) współuczestniczą w planowaniu pracy wychowawczej dla danego oddziału

2) wspierają działalność wychowawców klasy w realizacji  Programu wychowawczego i w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych

3) reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami szkoły
a)uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich oddziałowych rad rodziców
b)wypowiadają swoje opinie we wszystkich sprawach szkoły

§ 8f.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

2.Zasady działania i funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu 
Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.
1) Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
c) prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
Dyrektorem szkoły

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego
g) opiniuje:

- Regulamin szkoły;



- Regulamin dyskotek
- Regulamin zajęć sportowych
- Regulamin wycieczek szkolnych i imprez
- Regulamin rekrutacji uczniów
- Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub  osiągnięcia sportowe

- Regulamin stołówki szkolnej
- Regulamin świetlicy
- Regulamin biblioteki
- Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej
- Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW  GIMNAZJUM ORAZ SPOSÓ B 
ROZWI ĄZYWANIA SPORÓW MI ĘDZY NIMI

§ 9.

1.Rodzice i nauczyciele szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
1) W ramach tego współdziałania rodzice:

a) na zebraniach klasowych z wychowawcą zostają zapoznani z Programem wychowawczym, 
Programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnym systemem oceniania

b) zostają zaznajomieni przez wychowawcę i nauczycieli uczących w danej klasie z zadaniami 
dydaktyczno – wychowawczymi i opiekuńczymi

c) zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.

2.Dyrektor gimnazjum wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje:
 1) Radzie Pedagogicznej na posiedzeniach tej rady poprzez książkę zarządzeń lub na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim
 2) uczniom poprzez wychowawców klas , szkolny radiowęzeł lub na spotkaniach z Samorządem 

Uczniowskim, na spotkaniach ogólnych społeczności uczniowskiej poprzez wywieszenie treści 
zarządzenia lub decyzji na tablicy ogłoszeń

3) rodzicom na zebraniach Rad Rodziców, na zebraniach klasowych przez wychowawców

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje opinie i wnioski dyrektorowi szkoły 
lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej lub pisemnej podczas protokołowanych posiedzeń tych 
organów.

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: 
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

5. Pomiędzy wymienionymi organami zapewniona jest wymiana informacji o podejmowanych 
decyzjach i działaniach. Czuwa nad tym dyrektor gimnazjum, a także przedstawiciele organów : 
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Są oni przekazicielami informacji pomiędzy 
dyrektorem a organami, które reprezentują.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy poszczególnym i organami:
1) konflikt pomiędzy Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga dyrektor gimnazjum z 

trybem odwoławczym do organu prowadzącego, decyzja tego organu jest ostateczna
2) konflikt pomiędzy Radą Rodziców a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący, jego decyzja jest 

ostateczna



3) konflikt pomiędzy Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną rozstrzyga dyrektor 
gimnazjum z trybem odwoławczym do organu prowadzącego, jego decyzja jest ostateczna

4) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami a nauczycielami lub między nauczycielami a rodzicami 
powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę.

5) W razie zaistnienia sporów między dyrektorem a innymi organami szkoły, spór rozstrzyga organ 
prowadzący. Decyzja tego organu jest ostateczna.

6) Wszystkie konflikty powinny być rozwiązywane na zasadach wzajemnego poszanowania stron.

 ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 10 a.

1.Organizację gimnazjum określają przepisy wydane w tej materii, tj. terminy rozpoczynania i 
kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 
letnich.

2.Szczegółową datę podziału na semestry określa dyrektor szkoły po zasięgnięciu  opinii Rady 
Pedagogicznej . Data podziału roku szkolnego na semestry dostosowana jest do racjonalnego i 
rytmicznego realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zamieszcza  ją w planie 
pracy szkoły na dany rok szkolny.

3.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego 
roku na podstawie planu finansowego gimnazjum.

4.W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum, 
ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów 
nadobowiązkowych, w tym kół przedmiotowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

5.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, 
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 10 b.

1.Organizację gimnazjum określają przepisy:
1) Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony przez 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 przez 
dyrektora do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zgodnego z 
podstawą programową

2) Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, 
dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym 
laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2

3) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach 
liczących powyżej 26 uczniów.



4) W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na 
zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego 
gimnazjum.

5) Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 
Dyrektor szkoły może przeznaczyć dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w ramach tygodniowego wymiaru godzin na prowadzenie ich w formie zajęć sportowych, 
rekreacyjno – zdrowotnych, tanecznych, aktywnych form turystyki. Uczeń ma obowiązek 
wybrania rodzaju zajęć z oferty przedstawionej przez szkołę.

6) W szkole dopuszcza się tworzenie oddziałów terapeutycznych dla uczniów wykazujących 
jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu 
nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy 
specjalistycznej, za zgodą organu prowadzącego w ramach posiadanych środków.

7) Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole 
programów nauczania, z dostosowaniem metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

8) Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15 osób.
9) Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

2.Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

3. W gimnazjum nie przewiduje się organizacji oddziałów przysposabiających do pracy, oddziałów 
dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz oddziałów z językiem 
nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, a także organizacji nauczania języka 
mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

§ 10 c.

1.Każdy uczeń gimnazjum zobowiązany jest do zrealizowania w cyklu kształcenia nie mniej niż 60 
godzin zajęć artystycznych i nie mniej niż 60 godzin zajęć praktyczno – technicznych oferowanych 
przez szkołę w formie obowiązkowych dwóch modułów.

2.Każdy rok szkolny podzielony jest na  dwa semestry.1 Koniec pierwszego semestru następuje w dniu 
posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej.

3.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 rozkładzie zajęć, o których mowa w §10a ust.5.

4. Dla uczniów , którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich 
rodziców ( prawnych opiekunów ) , organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniom opieki w szkole, gimnazjum prowadzi świetlicę szkolną

1) Przyjęć do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia ucznia przez jego 
rodziców  lub prawnych opiekunów

2) Czas przebywania świetlicy jest określony przez rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem 
świetlicy

3) Ze świetlicy mogą korzystać doraźnie inni uczniowie , w miarę potrzeb uwarunkowanych 
sytuacją szkoloną

4) Świetlica szkolna w wypełnieniu swoich funkcji spełnia następujące zadania  
a) zapewnia uczniom należyte wychowanie i opiekę w godzinach pozalekcyjnych

1 Uchwała nr                      Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Świeciu z dnia



b) organizuje naukę własną
c) udziela uczniom słabszym pomocy w nauce
d) organizuje pobyt na świeżym powietrzu , prowadzi zastępstwo doraźne za  nauczycieli 

nieobecnych (w razie  potrzeb )
e) włącza się w realizację ścieżek edukacyjnych przewidzianych programem gimnazjum ,
f) w swoich działaniach realizuje szkolny Program wychowawczy i szkolny Program profilaktyki

5) liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 
6) prawa i obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy określa Regulamin świetlicy.

§ 10 d.

1.W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania rozwoju uczniów gimnazjum prowadzi 
stołówkę, z której mogą korzystać  uczniowie i pracownicy gimnazjum lub inne osoby za zgodą 
dyrektora szkoły.
1) Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia posiłku w stołówce 
szkolnej, na następujących zasadach:
a) za odpłatnością
b) bezpłatnie- finansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 c) refundowanych z innych źródeł
2) Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa Regulamin stołówki szkolnej 

zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Szkolnego.

§ 10 e.

1.Biblioteka szkolna  jest pracownią służącą w realizacji potrzeb i zainteresować uczniów, zadań 
dydaktyczno-wychowawczy szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

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

3.Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnienie zbiorów w wypożyczalni oraz czytelni
2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
3) wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w procesie edukacji

                4)prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Organizacja udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych określa 
Regulamin biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego;

5. Biblioteka jest czynna codziennie a godziny pracy biblioteki są dostosowane tak, oby ze zbiorów 
bibliotecznych można było korzystać podczas lekcji i po ich zakończeniu.

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza wyznacząją dokumenty normujące i programujące pracę 
biblioteki.

1)Nauczyciel bibliotekarz:
a) jest odpowiedzialny za stan majątkowy i dokumentacje pracy biblioteki



b) gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o 
zbiorach biblioteki szkolnej i innych bibliotek
c) tworzy warunki poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

- planowe gromadzenie, selekcję i konserwację zbiorów
- organizację ,  udostępnianie zbiorów zgodnie z potrzebami
- organizację, rozbudowę warsztatu informacyjnego biblioteki
- przystosowanie pomieszczeń  i zbiorów do pracy umysłowej
- prowadzenie biblioteczki metodycznej dla nauczycieli
- organizację i pomoc w obsłudze kącika medialnego i szkoleniowego

d)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania, uzdolnienia uczniów oraz wyrabia 
nawyk czytania i  uczenia się poprzez:

- prowadzenie działalności informacyjnej o nowościach wydawniczych
- udostępnianie wzorów, udzielanie pomocy w ich wyborze
- obserwacje czytelnictwa
- informowanie wychowawców klas o aktywności czytelniczej uczniów
- kontakty interpersonalne z czytelnikami (rozmowy, instruktaż, ćwiczenia itp.)

  - przygotowanie uczniów do świadomego odbioru dóbr kultury (prowadzenie zajęć
      edukacyjnych, ćwiczenia w  zakresie selekcji informacji medialnych i internetowych.)

- prowadzenie lekcji bibliotecznych
- sporządzanie wykazów obowiązujących lektur
- organizacje wycieczek do innych bibliotek miejskiej i pedagogicznej
- inspirowanie do pracy ,,aktywu bibliotecznego’.

7. Biblioteka współpracuje na bieżąco z Radą Pedagogiczną, uczniami, organami szkoły, rodzicami 
oraz z rozmaitymi ośrodkami kultury, zgodnie z potrzebami.
1)Biblioteka współpracuje z:

a) dyrekcją szkoły w zakresie planowania i organizacji pracy, ustalania budżetu biblioteki,
b) liderami zespołów nauczycielskich w zakresie planowania pracy szkoły, realizacji  

               programów, doskonalenia,
c) Radą Rodziców w zakresie powiększania zasobów bibliotecznych, organizacji imprez,

           zajęć, wprowadzanych programów nauczania i wychowania,
d) samorządem uczniowskim, organizacjami szkolnymi w zakresie organizacji pracy i życia 
   kulturalnego szkoły i biblioteki.

  e) radiem szkolnym w zakresie promocji działalności biblioteki i nowości wydawniczych, 
  informowania o aktywności czytelniczej,
f) wychowawcami klas w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, 
    kształcenia nawyków czytelniczych,

            g) nauczycielami w zakresie udostępniania materiałów edukacyjnych na zajęcia        
                    przedmiotowych, popularyzacji literatury pedagogicznej , metodycznej,

            h) rodzicami w zakresie udostępniania zbiorów zgodnie z potrzebami, poradnictwa, pomocy 
                    w wyszukiwaniu informacji, rozwijania kreatywności uczniów,

            i) innymi bibliotekami w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i 
                dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalnych itp.

 Zasady rekrutacji do gimnazjum

§11.

1. Gimnazjum zapewnia realizację obowiązku szkolnego uczniom, którzy zamieszkują na terenie 
obwodu gimnazjum, ustanowionego przez organ prowadzący gimnazjum.



2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych ,określa w porozumieniu z 
dyrektorem, organ prowadzący gimnazjum.

3. Do szkoły przyjmuje się:
1) z urzędu – uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – uczniów zamieszkałych poza obwodem  
    gimnazjum, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

4. W razie większej liczby kandydatów spoza obwodu niż wolnych miejsc listę przyjętych uczniów 
ustala się na podstawie następujących kryteriów:

 1) wysokość średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 2) wynik sprawdzianu po ukończeniu szkoły podstawowej

 3) ocena zachowania i osiągnięcia ucznia wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły
     podstawowej lub na oddzielnych zaświadczeniach.

5. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje dyrektor gimnazjum.

6. Obowiązek szkolny trwa nie dłużej niż do 18 roku życia.

7. Przez uczęszczanie do szkoły uczeń spełnia obowiązek szkolny.

8. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

9. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor gimnazjum w stosunku do dzieci w 
obwodzie gimnazjum.

10. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczniów, który zatwierdza dyrektor  
       szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Prawa i obowiązki ucznia

§12a.

1. Uczniowie mają obowiązek:
    1)zdobywania wiedzy i przygotowywania się do zajęć edukacyjnych
    2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego 

zachowywania w ich trakcie
    3) przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania 

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów
    4) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi
    5) niestosowania agresji fizycznej i siłowej oraz żadnej formy przemocy wobec innych
    6) przeciwstawiania się, w miarę swoich możliwości, przejawom agresji, wandalizmu i wulgarności
    7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole lub placówce
    8) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób
    9) troski o własne zdrowie i higienę
   10) niesienia, w miarę swoich możliwości, pomocy potrzebującym
   11)przestrzegania Statutu szkoły
   12) troski o dobre imię Ojczyzny, dbania o dobre imię i tradycje szkoły.
   13)udziału w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z Regulaminem realizacji projektów

    edukacyjnych.



§12b.

1. Uczeń ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę i poszanowania 

jego godności, bezpieczeństwa, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy 
fizycznej bądź psychicznej

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 
patologii społecznej

3) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu 
dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju 
psychofizycznego ; odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku 
trudności życiowych, materialnych, szkolnych

4) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
5) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki 

podczas zajęć lekcyjnych i po lekcjach
6) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju
7) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć
8) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny z zachowania i za postępy w nauce
9) odpoczynku w terminach określonych w przepisach i w planie organizacji roku szkolnego, a 

także podczas przerw między zajęciami
10) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę
11) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów
12) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w 

innych formach współzawodnictwa uczniów
13) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być zastosowane w przypadku ich 

naruszenia
14) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.

RODZAJ NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW

§13a.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
   1) bardzo dobre wyniki w nauce i za najwyższe oceny z zachowania
   2) wzorową postawę i godne reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz
   3) wysoki stopień uspołecznienia i odpowiedzialności za klasę, gimnazjum
   4) ewidentne pełnienie twórczej roli współgospodarza gimnazjum, inicjatywę, przedsiębiorczość 

w zakresie organizacji życia klasy i gimnazjum
   5) wybitne osiągnięcia pozalekcyjne

6)działania o charakterze głęboko humanitarnym.

2.Rodzaj nagród:
  1) pochwała wychowawcy, dyrektora gimnazjum, opiekuna samorządu uczniowskiego wyrażona 

uczniowi w relacji indywidualnej, na forum klasy bądź na forum gimnazjum
  2) list pochwalny dla ucznia lub rodziców
  3) dyplom uznania
  4) nagroda rzeczowa
  5) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.



3. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli spełni warunki określone w odrębnych 
przepisach.

§13b

1.Kara może być zastosowana wobec ucznia za:
  1) łamanie zasad współżycia społecznego w gimnazjum
  2) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły
  3) nie respektowanie poleceń wychowawcy, nauczycieli i zarządzeń dyrektora szkoły
  4) łamanie norm porządku publicznego.

2.Rodzaje kar:
  1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę lub dyrektora gimnazjum
  2) zawieszenie przez wychowawcę klasy prawa do udziału w imprezach klasowych, szkolnych 

(np. wycieczki, zawody sportowe, dyskoteki)
  3) zawieszenie przez dyrektora gimnazjum prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, prawa 

reprezentowania gimnazjum na zewnątrz
   4) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w swoim gimnazjum.

5) dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 
do innego gimnazjum w przypadku, gdy zastosowanie w. w formy kary nie odnosi pozytywnych 
rezultatów i gdy takie przeniesienie rokuje poprawę zachowania ucznia. W takim przypadku 
wymagana jest zgoda dyrektora innego gimnazjum.

3.Gimnazjum ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 
zastosowaniu wobec niego kary.

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

5. Szczegółową procedurę przyznawania uczniom nagród i stosowania wobec nich kar określa 
Regulamin Szkoły.

Tryb odwołania się od kary

§14.

1.Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do dyrektora gimnazjum za pośrednictwem wychowawcy 
bądź przewodniczącego samorządu uczniowskiego w terminie 7 dni.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 
dyrektora jest ostateczne.

3. Rozpatrując odwołanie, dyrektor:
   1) utrzymuje karę w mocy
   2) zmniejsza ją lub zawiesza jej wykonanie na okres próby
   3) uchyla ją.



Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§15.

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi i pracowników administracyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 
jakość i wyniki tej pracy . W swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, 
troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej uczniów.

3. Zakres zadań nauczyciela jest następujący:
  1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi powierzono mu opiekę, 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, decyduje w sprawie doboru 

metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego 
przedmiotu. Informuje wychowawcę klasy, rodziców o wynikach swoich uczniów, wykazuje 
pełną dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny

  3) wspiera działaniami pedagogicznymi i swoją postawą rozwój psychofizyczny uczniów, ich 
zdolności i zainteresowania

   4) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów
   5) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane 

możliwości uczniów i ich potrzeb, kontaktuje się w tych kwestiach z pedagogiem szkolnym, 
wychowawcą i rodzicami uczniów

   6) przestrzega zapisów statutowych
   7) pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem
   8) aktywnie uczestniczy w pracach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej
   9) zapoznaje się na bieżąco z prawem oświatowym
  10) właściwie prowadzi obowiązującą dokumentację szkolną
  11) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogaca własny warsztat pracy
  12) służy pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną
   

4.Nauczyciel ma prawo:
  1) opracować i wdrażać własny program nauczania, po jego dopuszczeniu przez dyrektora do 

użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z zastrzeżeniem, że program ten 
zawiera wszystkie treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego gimnazjum, 
przewidziane dla danego przedmiotu, którego program dotyczy

  2) prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną za zgodą dyrektora gimnazjum na 
warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa oświatowego

   3) wyboru podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   4) zmieniać program lub go modyfikować, po upływie okresu, na który został zatwierdzony; z 

zachowaniem procedury dopuszczenia programu do użytku w szkole
   5) zmienić podręczniki po uzyskaniu zgody dyrektora
   6) do ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami prawa oświatowego
   7) do pełnej ochrony godności osobistej
   8) do udziału w pracach zespołu przedmiotowego.

5. Pozostałe obowiązki i prawa są określone w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy i Regulaminie 
Pracy.



6. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają 
odrębne przepisy.

Obowiązki wychowawcy

§16.

1. Dyrektor gimnazjum powierza opiekę wychowawczą nad każdym z oddziałów nauczycielom 
wychowawcom. Nauczyciel pełni funkcję wychowawcy w danym oddziale w ciągu całego etapu 
edukacyjnego (jeśli nie zajdą szczególne okoliczności).

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój jego uczenia się oraz przygotowywania do 
życia w rodzinie i społeczeństwie

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów ucznia, dążenie do tego, aby uczniowie jego 
klasy stali się grupą samowychowania i samorządności

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
      oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności gimnazjalnej.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań określonych w ustępie 2:
    1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
    2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
    3) realizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski
    4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny wychowawcze

5)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi działania
wychowawcze  wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 
pomoc i opieka

     6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania sytuacji dziecka w rodzinie,
b) ustalenia zakresu i charakteru potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
c) uzyskania wzajemnej informacji o uczniach
d) pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych,
e) włączenia ich w życie klasy i szkoły,

    7)współpracuje z pedagogiem gimnazjum i z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w 
szczególności ze szczególnych uzdolnień, z niepełnosprawności, z niedostosowania 
społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym ze specyficznych trudności w uczeniu 
się, z zaburzeń w komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub 
traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych i ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach 
zespołu do spraw wychowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
przestrzegania ustaleń zespołu

    8)1nauczyciele, wychowawcy prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 
sposobów ich zaspakajania
b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwojem ich zainteresowań i uzdolnień
c)doradztwo edukacyjno-zawodowe
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   d) wskazanie działań wspomagających w stosunku do dzieci pochodzenia romskiego.

 4.W celu doprowadzenia do zgodności oddziaływań wychowawczych między szkołą a rodziną, 
wychowawca dba o to, aby kontakty między nimi a rodzicami były w miarę częste. Zorganizowane 
spotkania wychowawcy z rodzicami jego wychowanków powinny odbywać się co najmniej dwa 
razy w ciągu semestru.

5.Wychowawca ma obowiązek systematycznego prowadzenia dziennika lekcyjnego powierzonej 
klasy.

6.Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:
 1) powtarzających się, uzasadnionych skarg uczniów lub rodziców dotyczących pracy
      wychowawczej nauczyciela

     2) na podstawie decyzji dyrektora w związku w nie wywiązaniem się z obowiązków wychowawcy,
 3) uzasadnionej rezygnacji nauczyciela, choroby lub urlopu nauczyciela.

7.Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, 
wychowawca informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego.

Zadania pedagoga szkolnego

§17.

1.Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności
  

   1) Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującym uczniom, 
przy współudziale wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych 
placówek specjalistycznych, polegającej na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia (rozpoznawanie warunków rodzinnych, materialnych, 
zdrowotnych i psychofizycznych uczniów)

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianiu ich zaspokojenia

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami
e) organizowaniu we współpracy z dyrektorem szkoły różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej
f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach 
oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie

g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i 
rodziców

h) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
zakresie

i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 
związanych z wyborem  kształcenia i zawodu

j) wspieraniu nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia
k)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu  wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych przez  nich programów nauczania  odpowiednio do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia i odchylenia 



rozwojowe  lub specyficzne trudności w uczeniu  się ,uniemożliwiające sprostanie  tym 
wymaganiom

l) wspieraniu  rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
m) umożliwianiu rozwijania  umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
n) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

     2) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego
     3) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, którzy tej pomocy potrzebują

4) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez  nich trudności w 
wychowaniu dzieci

2. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją szkoły, służbą zdrowia oraz indywidualna 
praca z dzieckiem, rodzicami.

3. Informowanie nauczycieli na początku roku szkolnego o uczniach ,którzy mają opinie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
współdziałanie z sądem, policją Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i 
innymi instytucjami wspomagającymi szkolę.

5. Udzielanie uczniom pomocy w sprawie wyboru dalszego kształcenia.

6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

Zadania doradcy zawodowego

§18.

1. Do zadań doradcy zawodowego należy ;
1) Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2) Gromadzenie , aktualizacja  i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia  
3) Wskazywanie uczniom , rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym  dotyczących :
a) rynku pracy
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla 

uczniów niedostosowanych społecznie
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej

4) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom
5) Prowadzenie grupowych  zajęć aktywizujących , przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
6) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę. 
7) Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych , udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami .



8) Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego , w realizacji działań z zakresu 
przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym 
szkoły i programie profilaktyki , o których mowa w odrębnych przepisach .

9) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego , w 
szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami 
specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 
uczniom i rodzicom.

Zadania logopedy

§19.

1.Do zadań logopedy należy w szczególności :
1) Przeprowadzanie badań wstępnych , w celu ustalenia stanu mowy uczniów , w tym mowy 

głośnej i pisma.
2) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej w grupach dzieci , u których stwierdzono 

nieprawidłowości  w rozwoju mowy głośnej i pisma.
3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających  powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
4) Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli wynikających z Programu 

wychowawczego  szkoły i szkolnego Programu profilaktyki.

Zespoły nauczycielskie

§20.

1. W gimnazjum  dopuszcza się tworzenie zespołów nauczycielskich :
    1) do spraw wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    2) klasowych
    3) humanistycznych
    4) matematyczno- przyrodniczych
    5) językowych

6) wychowania fizycznego
    7) do spraw bezpieczeństwa
    8) do spraw ewaluacji
    9) do spraw promocji szkoły
  10) do spraw kontroli zarządczej
  11) innych problemowych (w miarę potrzeb ).

2.  Do zadań zespołów nauczycielskich  należy ;
    1)  Opiniowanie programów nauczania , o których dopuszczenie wnioskują nauczyciele danego 

przedmiotu oraz ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb zgodnie z opracowanymi kryteriami wyboru programu 
nauczania, określonymi odrębnymi przepisami

    2) organizowanie współpracy nauczycieli
    3) uzgodnienia  sposobów realizacji programów nauczania
    4) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
    5) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

przeprowadzania pomiaru dydaktycznego



    6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
dla początkujących nauczycieli

    7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych
   8)  wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych programów 

nauczania i wychowania
    9) dzielenie się nauczycieli wchodzących w skład zespołów nauczycielskich swoimi 

doświadczeniami i wypracowanymi koncepcjami w ramach tych struktur
  10) rozwiązywanie problemów wychowawczych w ramach zespołu wychowawczego.

3.  Pracą zespołu kieruje lider powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu.

4.  Utworzone zespoły pracują zgodnie z ustalonymi i przyjętymi zadaniami.

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

 §21.

   1.Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

2.Zmian w statucie gimnazjum może dokonać Rada Pedagogiczna w formie uchwał na wniosek 
dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

3.W przypadku wprowadzenia piątej zmiany do treści statutu lub jeżeli zmiany obejmują co najmniej 
1/3 jego treści – zostaje opracowany nowy jednolity tekst statutu.

4.Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami i według wzoru.

5.Gimnazjum może posiadać własny sztandar, imię, ceremoniał szkolny i własne logo.

6.Gimnazjum gromadzi i przechowuje dokumentację urzędową zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej  i materiałowej określają odrębne 
przepisy.

8.skreślony1
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Załączniki do statutu :

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania
2. Program Wychowawczy Szkoły
3. Program Profilaktyczny
4. Regulamin Szkoły.

Pozostałe regulaminy i procedury obowiązujące w Gimnazjum nr 2 w Świeciu:

1. Regulamin Rady Pedagogicznej
2.Regulamin Rady Rodziców
3.Regulamin Samorządu Uczniowskiego
4.Regulamin nagradzania i motywowania uczniów
5.Regulamin dyżurów nauczycieli

6.Regulamin pracy
7.Regulamin premiowania i nagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły
8.Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły
9.Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
10.Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
11.Regulamin biblioteki szkolnej
12. Regulamin świetlicy szkolnej
13.Regulamin pracowni (, technicznej, chemicznej, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, itp.)
14. Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej.
15. Regulamin stołówki.
16. Regulamin zajęć sportowych.
17. Regulamin dyskotek.
18. Regulamin wycieczek szkolnych i imprez.
19. Regulamin rekrutacji
20. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych.
21.Procedury postępowania w przypadku zagrożeń.
22.Procedura opieki podczas dojazdów.
23.Instrukcje: bhp, ppoż., alarmowe.
24.Instrukcja kancelarii szkolnej.


