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Podstawa prawna: ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 
257, z późn. zm.), ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 4.04.2000r.), 
ustawy Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974r. (tekst jednolity z 1998r. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. 
zm), rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r., nr 61, poz. 624, wraz ze zmieniającymi je 
rozporządzeniami MENiS), rozporządzenia RM z dnia 14.01.2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r. (Dz.U. z 2003r., nr 13, poz. 
133), rozporządzenia MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów                      
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2003r., nr 26, poz. 225 wraz ze zmieniającymi 
go rozporządzeniami MENiS), Uchwała Zarządu Miasta Gdyni nr 9226/2002/III z dnia 
26.09.2002r. w sprawie otwartej szkoły wydana na podstawie ustawy o systemie oświaty, 
rozporządzenia MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r.,          
nr 51). 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Gimnazjum nr 4 mieści się w Gdyni przy ul. Okrzei 6. 
 

§ 2 
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdynia. 
 

§ 3 
Gimnazjum nr 4 działa na mocy Uchwały nr VI/146/99 Rady Miasta Gdyni  z dnia 2.03.99r. 
 

§ 4 
Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. 

 
§ 5 

Szkoła jest szkołą rejonową. 
Granica obwodu Gimnazjum nr 4 w Gdyni określają ulice zgodnie z uchwałą Nr V/145/99 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999r. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

OGÓLNE OCELE I ZADANIA  SZKOŁY 
 

§ 1 
Celem szkoły jest: 

1. Harmonijne realizowanie zadań w zakresie przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, 
kształcenie kluczowych umiejętności i wychowawcze wspomaganie rozwoju osobowego 
uczniów. 
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2. Zapewnienie każdemu uczniowi niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego, duchowego i fizycznego. 

3. Przygotowanie uczniów do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i do 
samokształcenia. 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia, wprowadzenie w świat problemów 
społeczno-ekonomicznych miasta, kraju, świata. 

5. Rozwijanie u uczniów poczucia przynależności, miłości do regionu, Ojczyzny, budzenie 
poszanowania  dla tradycji i dziedzictwa kulturowego narodu. 

6. Kształcenie uczuć humanizmu, tolerancji. 
7. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie w wymiarze społecznym i fizycznym. 
8. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia  poprzez zdobywanie prawidłowych 

doświadczeń we współdziałaniu w grupie rówieśniczej. 
9. Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych . 
10. Rozbudzanie i wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia, rozwoju zainteresowań, 

uczuć. 
11. Wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki. 
12. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej i 

ruchowej. 
 

INNE CELE SZKOŁY 
§ 2  

 
Szkoła realizuje cele szczegółowe zapewniając uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz 
warunki optymalnego rozwoju i ochrony zdrowia. 

 
OCENIANIE UCZNIÓW 

§ 3 
 

Szkoła dokonuje oceny uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który 
określa: zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady przeprowadzania 
egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w szkole 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

INNE  ZADANIA  SZKOŁY 
 

§ 1 
OTWARTA SZKOŁA  

 
1. W Gimnazjum nr 4 działa  Otwarta Szkoła. 
2. Cele programu: 
- organizacja wolnego czasu mieszkańców okolicznych dzielnic, szczególnie dzieci i 

młodzieży, 
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, promocja zdrowego stylu życia, 
- wdrażanie modelu aktywnego wypoczynku.  
- integrowanie społeczności lokalnej, 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wśród dorosłych, młodzieży i dzieci, 
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3. Zasady działania: 
Na realizację programu szkoła TUTAJ 
4. Struktura organizacyjna. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

ORGANY SZKOŁY  I   ICH KOMPETENCJE 
 

§ 1 
1. Organami szkoły są : 

 
- dyrektor  
- rada pedagogiczna 
- rada szkoły 
- rada rodziców 
- samorząd uczniowski  
 
2. Rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski uchwalają regulaminy        
      swojej działalności w sposób demokratyczny w zgodzie z przepisami prawa oświatowego i  
      statutem szkoły. 
 
 

§ 2 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 
1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi. 

 
2. Do zadań dyrektora w szczególności należy : 
- organizowanie całości pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej 

szkoły, 
- kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, 
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
- podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów, 
- sprawowanie nadzoru nad realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w 

obwodzie szkoły, 
- realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły podjętych w ramach ich kompetencji, 
- zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
- przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, 
- występowanie  z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i 

innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły oraz 
organizacji związkowych, 

- dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie 
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- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 
 
3. Dyrektor szkoły ma obowiązek do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora 
oświaty i organ prowadzący. 

 
4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły wyraża zgodę na działalność 

stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i 
wzbogacenie pracy dydaktycznej, wychowawcze i opiekuńczej. 

 
5. W wykonaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą szkoły, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 
 
6. Dyrektor szkoły powołuje zastępcę dyrektora szkoły i inne osoby na kierownicze stanowiska 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
7. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i 

odnośne przepisy wykonawcze. 
 

§ 3 
 

RADA SZKOŁY 
 
1. Rada szkoły jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym uczestniczącym w 

rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 
 
2. Rada szkoły składa się z: 
- trzech nauczycieli wybranych przez radę pedagogiczną, 
- trzech rodziców wybranych przez radę rodziców, 
- trzech uczniów wybranych przez samorząd uczniowski. 
 
3. Do zadań rady szkoły należy: 
- uchwalanie  statutu  szkoły, 
- opiniowanie programu wychowawczego szkoły, szkolnego zestawu programów, projektów 

innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły, 
- przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych i 

opiniowanie planu finansowego szkoły, 
- ocenianie, z własnej inicjatywy, sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do 

dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć 
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

- występowanie, w razie potrzeby, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem 
o dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 
w szkole. 

4. Organizacja rady szkoły. 
a) Kadencja rady szkoły trwa trzy lata.  Dopuszcza się dokonanie corocznej zmiany 1/3 składu 

rady. 
b) Rada szkoły wybiera spośród siebie: 
- przewodniczącego 
- sekretarza - protokolanta 
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c) Zebrania rady szkoły odbywają się jeden raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane. 
d) W zebraniach rady szkoły uczestniczy dyrektor z głosem doradczym lub inne osoby 

zapraszane, przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
e) Rada szkoły wyraża swoje stanowisko w formie opinii lub wniosku na piśmie. 
 
5. Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły.  
- W chwili powstania takiego funduszu rada szkoły określi zasady jego wydatkowania 

osobnym regulaminem. 
§ 4 

 
RADA PEDAGOGICZNA 

 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania określone                

w statucie szkoły. 
 
2. Radę pedagogiczną tworzą: 
- dyrektor szkoły, przewodniczący, 
- nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
Przewodniczący i członkowie rady dbają o atmosferę i życzliwość, chronią prawa i godność 
wszystkich członków społeczności szkolnej, strzegą autorytetu organów szkoły. 
Rada pedagogiczna  pracuje w komisjach, tworząc zespoły : 
a) przedmiotowo – samokształceniowe, 
b) klasyfikacyjne, 
c) nauczycieli uczących na danym poziomie, 
d) doraźne, 
e) zadaniowe. 
 
3. Rada pedagogiczna stanowi w sprawach: 
- zatwierdzania programu wychowawczego szkoły, 
- zatwierdzania szkolnego zestawu programów, 
- uchwalania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, jeżeli nie działa rada szkoły, 
- zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
- podejmowania uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
- zatwierdzania planu mierzenia jakości pracy szkoły, 
- zatwierdzania planu wewnętrznego systemu doskonalenia. 
 
 
 
4. Rada pedagogiczna opiniuje: 
- roczną organizację pracy szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

dodatkowe obowiązki i przydział prac stałych, 
- projekt planu finansowego ; propozycję dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych 

szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli, 
- powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły, innych funkcji kierowniczych, 
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 
5. Do zadań rady pedagogicznej należy ponadto: 
- przygotowanie projektu statutu szkoły, jego zmiany, 
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- Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru 
pedagogicznego  oraz informuje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku, 

- Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze 
stanowiska dyrektora szkoły, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady, a do 
dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 

Umotywowany wniosek musi być przedstawiony podczas obrad Rady pedagogicznej i uzyskać 
poparcie jej członków. 
 
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest: 
- przygotować organizacyjnie zebranie rady: 

a) ogłaszać termin obrad z tygodniowym wyprzedzeniem, w sprawach bardzo pilnych z 
trzydniowym wyprzedzeniem, 

b) o terminie zebrania i porządku obrad komunikować w  księdze zarządzeń i na tablicy 
ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

- niezwłocznie, w terminie do trzech dni od daty otrzymania, zapoznawać radę pedagogiczną z 
zarządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, organu prowadzącego szkołę i przepisami 
prawa oświatowego, 

- dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, na kończących semestry plenarnych posiedzeniach rady 
przedstawić wnioski wynikające z  nadzoru pedagogicznego i informacje o działalności 
szkoły. 

 
7. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są: 
- czynnie uczestniczyć w pracach rady, 
- realizować uchwały rady mimo zgłoszonych wcześniej zastrzeżeń, 
- każdorazowo uczestniczyć w zebraniach rady. 

W  wyjątkowych przypadkach uprawnionym do zwolnienia jest dyrektor szkoły. 
- do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także n-li innych i innych pracowników 
szkoły. 

 
8. Organizacja zebrań rady pedagogicznej 
a) Zebrania rady pedagogicznej odbywają się z inicjatywy: 
- przewodniczącego, 
- organu prowadzącego szkołę i nadzorującego, 
- co najmniej 1/3 członków rady wyrażony w formie pisemnej, 
- rady szkoły. 
b) Plan zebrań rady pedagogicznej oraz WSDN zatwierdzony jest na pierwszym spotkaniu rady 

pedagogicznej. 
- każde zebranie rady pedagogicznej rozpoczyna się i kończy odczytaniem wniosków przez 

komisję wnioskową 
c) Na wniosek lub a zgodą rady pedagogicznej w posiedzeniach, z głosem doradczym, w 

posiedzeniu rady pedagogicznej mogą wziąć udział osoby zaproszone przez 
przewodniczącego lub członków rady. 

d) Dyrektor szkoły zobowiązany jest zorganizować posiedzenie rady w terminie 7 dni od 
zgłoszenia wniosków. 

e) Do prowadzenia zebrania rady pedagogicznej lub jego części dyrektor może zobowiązać 
wicedyrektora lub nauczyciela. 

f) Uchwały rady pedagogicznej zatwierdzane są większością głosów przy obecności co 
najmniej 1/2 członków. 
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g) Z posiedzenia rady pedagogicznej sporządzony jest protokół w księdze protokołów  w 
terminie 7 dni podpisany przez protokolanta i dyrektora szkoły, 

- uchwałą rady pedagogicznej z protokołem zebrania może być zapoznana osoba spoza szkoły. 
 
9.  Współdziałanie rady pedagogicznej z innymi organami szkoły. 
a) Rada pedagogiczna w tajnym głosowaniu wybiera, swoich trzech przedstawicieli do rady 

szkoły. Kandydat musi uzyskać poparcie większości. 
b) Rada pedagogiczna  ma prawo odwołać swego przedstawiciela w radzie szkoły. 

Umotywowany wniosek o odwołanie złożyć może każdy nauczyciel, odwołanie odbywa się     
w trybie powołania. 

c) Nauczyciel reprezentujący radę pedagogiczną w radzie szkoły, ma obowiązek po 
wcześniejszym zapoznaniu się z porządkiem zebrania, zasięgnąć opinii innych nauczycieli w 
tematach istotnych dla szkoły. 

d) Rada pedagogiczna wybiera swojego przedstawiciela jako łącznika z radą rodziców. 
Zadaniem łącznika jest uczestniczenie w zebraniach rady rodziców i przekazywanie 
wniosków i uwag. 

e) Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego zobowiązany jest do przedstawiania 
wniosków, opinii, uwag dot. pracy szkoły radzie pedagogicznej. 

 
 
 

§ 5 
 

RADA RODZICÓW 
1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Rodzice i opiekunowie zwani dalej „Radą Rodziców” współpracują ze szkołą 
i organami nadzorującymi szkołę w organizowaniu i wychowania dzieci. 

1.2. Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców współpracu-
jącym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim 
w realizacji zadań szkoły. 

1.3. Rada Rodziców powstaje z rad klasowych tzw. trójek klasowych, które wybierają 
rodzice w poszczególnych klasach. 

1.4. Rada Rodziców ma prawo używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  Wzory pieczęci określa Rada Rodziców. 

1.5. Na wniosek Rady Rodziców po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły, w jej pracach 
mogą brać udział inne osoby. 

1.6. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 
1.7. Rodzice współpracują ze szkołą za pośrednictwem rad klasowych tzw. trójek 

klasowych i Rady Rodziców. 
1.8. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie 

planu pracy oraz bieżących potrzeb. 
1.9. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor szkoły mogą się odwołać do 

organu bezpośrednio nadzorującego szkołę. 
 
 
 
 
2. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców. 
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2.1. Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskania środków 
finansowych.  Gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności 
związanej z realizacją celów ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
wychowawczej oraz opieki nad dziećmi.  Działalność tą rada prowadzi 
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.  Fundusze gromadzi 
się z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych przez radę oraz 
dotacji. 

2.2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki 
rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele: 
a). pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, w postaci 

sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, 
b). dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień 

patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu 
Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, 
sportowych itp., 

c). sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 
d). nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i 

sportowych, 
e). sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego 

szkoły, 
f). zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, 
g). wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości 

i rachunkowości Rady Rodziców. 
2.3. Wysokość składek na Radę Rodziców ustala zebranie przedstawicieli rodziców na 

początku każdego roku szkolnego. 
2.4. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców 

może: 
– wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie 

składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców, 
– całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja 

materialna jest bardzo trudna. 
Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia.  
Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca  klasy. 

3. Zadania Rady Rodziców. 
3.1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły. 
3.2. Pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy szkoły. 
3.3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 
3.4. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzie-

żowym i społecznym działającym w szkole. 
3.5. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie i środowisku lokalnym. 
3.6. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły. 
3.7. Podejmowanie działalności na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo–wychowawczą. 
4. Rodzic ma prawo: 

4.1. Do brania udziału w zebraniu przedstawicieli rodziców z głosem decydującym. 
4.2. Zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Rady Rodziców i oceniania tej 

działalności. 

 9



4.3. Wybierać i odwoływać władze Rady Rodziców oraz być wybieranym do tych 
władz. 

4.4. Brać udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez Radę Rodziców. 
a). zebranie przedstawicieli rodziców (trójki klasowe), 
b). Prezydium (zarząd) Rady Rodziców, 
c). Komisja Rewizyjna Rady Rodziców. 

5. Tworzenie władz Rady Rodziców. 
5.1. Wybór członków władz Rady Rodziców następuje w głosowaniu tajnym na 

każdego kandydata, na poszczególne stanowiska. 
5.2. Do władz Rady Rodziców zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największą liczbę głosów. 
5.3. W przypadku ustąpienia członka władz Rady Rodziców w trakcie kadencji, 

władzom tym przysługuje prawo powołania nowego członka spośród rodziców. 
5.4. Rada Rodziców może odwołać prezydium bądź przewodniczącego przed upływem 

kadencji na wniosek członków Rady Rodziców. 
5.5. Kadencja władz Rady Rodziców trwa 3 lata. 
5.6. Prezydium (Zarząd) Rady Rodziców składa się z 8 członków wybranych przez 

zebranie przedstawicieli rodziców na następujące stanowiska: 
a). Prezydium Rady Rodziców: 

– przewodniczący, 
– sekretarz (zastępca przewodniczącego), 
– skarbnik. 

b). Członkowie Rady Rodziców (2 osoby). 
6. Kompetencje zebrania przedstawicieli rodziców. 

6.1. Podejmowanie uchwał w sprawach: 
a). programu działania Rady Rodziców, 
b). wyboru i odwoływania członków Prezydium Rady Rodziców, w tym 

przewodniczącego, 
c). sprawozdań Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej i ich działalności, 
d). absolutorium dla Prezydium Rady Rodziców na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e). zmian Statutu, 
f). wniosków Prezydium Rady Rodziców i wniosków wniesionych na piśmie pod 

obrady zebrania przedstawicieli rodziców, 
g). uchwały zebrania przedstawicieli rodziców zapadają w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 
7. Kompetencje Prezydium (Zarządu) Rady Rodziców. 

7.1. Uchwalanie szczegółowych programów działania Rady Rodziców stanowiących 
rozwinięcie programu uchwalonego przez zebranie przedstawicieli rodziców. 

7.2. Kierowanie bieżącą działalnością Rady Rodziców. 
7.3. Formułowanie opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących szkoły. 
7.4. Posiedzenia Prezydium (Zarządu) Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, 

jednak nie rzadziej, niż raz w miesiącu.  Przewodniczy im przewo-dniczący, a w 
razie jego nieobecności sekretarz. 

7.5. W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym: 
a). członkowie Komisji Rewizyjnej, 
b). zaproszeni goście, 
c). eksperci. 

7.6. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz. 
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8. Zadania Komisji Rewizyjnej. 
8.1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola działalności Rady 

Rodziców, a w szczególności jej gospodarki finansowej. 
8.2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

a). dokonywanie kontroli działalności finansowej Rady Rodziców, nie rzadziej 
niż raz na trzy miesiące, 

b). składanie na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych sprawozdań ze swej 
działalności i wniosków w przedmiocie absolutorium dla Prezydium 
(Zarządu) Rady Rodziców. 

9. Zadania członków Prezydium (Zarządu) Rady Rodziców. 
9.1. Przewodniczący Rady Rodziców we współpracy z sekretarzem reprezentują Radę 

Rodziców na zewnątrz i działają w jej imieniu.  Ponadto przewodniczący 
koordynuje prace Rady Rodziców, której przewodniczy. 

9.2. Sekretarz Rady Rodziców zastępuje przewodniczącego, współpracuje z nim 
w koordynowaniu pracy prezydium, w realizacji zadań oraz kieruje powierzonymi 
mu dziedzinami pracy. 

9.3. Skarbnik Rady Rodziców ma obowiązek prowadzenia rozliczeń działalności 
finansowej Rady Rodziców, a w szczególności: 
a). odbieranie składek członkowskich od skarbników klasowych, 
b). wypłacanie pieniędzy zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków na rok 

bieżący, 
c). przyjmowanie rozliczeń tylko prawidłowych rachunków tzn. formalnych 

druków i prawidłowo wypełnionych, 
d). przeprowadzanie wszystkich operacji finansowych między: klasami, Radą 

Rodziców, księgową, bankiem, terminowo i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

e). kończy rok finansowy 30 czerwca bieżącego roku, 
f). przedstawia protokół z rozliczenia finansowego za rok miniony na pierwszym 

zebraniu przedstawicieli rodziców w następnym roku szkolnym, 
g). skarbnik jest upoważniony do sprawdzania regularności wpłat składek 

klasowych, 
h). skarbnik klasowy obowiązany jest rozliczać się ze skarbnikiem Rady 

Rodziców na koniec każdego miesiąca, w którym otrzymał wpłatę. 
9.4. Zadania członków Rady Rodziców: 

a). współudział w realizacji programu działania Rady Rodziców, 
b). realizacja zadań zleconych przez Prezydium Rady Rodziców. 

10. Postanowienia końcowe. 
1.1. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu lub spornych  

decyzję podejmuje Prezydium Rady Rodziców kierując się przepisami prawa. 
 
 
 

§ 6 
 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI 
 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
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2. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, może wnioskować i opiniować 
we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw 
ucznia, takich jak: 

- prawo do znajomości programów nauczania, celów  wymagań, 
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
- prawo do rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w 

porozumieniu z dyrektorem, 
- prawo wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu. 
 
3. Struktura samorządu uczniowskiego. 
a) Pracą samorządu uczniowskiego kierują: Rada samorządu i Zarząd. 

Radę samorządu tworzą reprezentanci wszystkich klas wybierani przez zespół klasowy na 
początku roku szkolnego (1-3 uczniów) 
 Zarząd samorządu uczniowskiego tworzą: przewodniczący, z-ca, sekretarz, skarbnik i czterej 
członkowie. 
Skład zarządu wybierany jest na drodze wolnych wyborów przez uczniów całej szkoły. Do 
zarządu wchodzą uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przewodniczącym, 
zastępcą zostają uczniowie, którzy uzyskali najwięcej głosów, pozostali członkowie zarządu 
rozdzielają między siebie funkcję. 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego. 
- uchwala wnioski i zadania do realizacji przez zarząd. Uchwały podejmowane są w drodze 

głosowanie większością przy obecności ½ członków, 
- zbiera się jeden raz w miesiącu, 
- jest forum wyrażania wniosków i opinii ogółu uczniów, 
- uchwala budżet, 
- dokonuje wyboru uczniów do Rady Szkoły, 
- wyraża opinię dot. pracy nauczycieli, 
- opiniuje podstawowe dokumenty pracy szkoły (statut, WSO), 
- uchwala regulamin samorządu uczniowskiego, 
- przygotowuje kampanię wyborczą, 
- pracuje w komisjach (sekcjach), 

Sekcja porządkowa – jej zadaniem jest sprawdzanie obuwia, gazetek, pełnienia dyżurów 
uczniowskich, porządku i czystości w szkole i wokół szkoły. 
Sekcja informacyjna – redagowanie gazetki samorządu uczniowskiego, przygotowywanie i 
przekazywanie komunikatów, wydawanie biuletynu informacyjnego spotowego, 
organizowanie sportowych mistrzostw szkoły. 
Sekcja organizacyjna – organizowanie imprez szkolnych, zdobywanie środków na cele 
charytatywne, a także na bieżącą działalność samorządu. 
 

c) Zarząd samorządu uczniowskiego. 
Przewodniczący: 
- planuje i prowadzi zebrania zarządu oraz apele porządkowe lub wyznacza           

            prowadzącego, 
- przydziela zadania członkom zarządu, 
- współpracuje z dyrektorem i opiekunem samorządu uczniowskiego, radą pedagogiczną, 

radą rodziców. 
Wiceprzewodniczący: 
- w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki, 
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- pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków. 
Sekretarz: 
- opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań zarządu samorządu     
   uczniowskiego, 
- protokołuje zebrania, 
- prowadzi dokumentację zarządu, 
- gromadzi i przedstawia wnioski, które mają być rozpatrzone przez zarząd. 
Skarbnik: 
- prowadzi finanse samorządu pod nadzorem opiekuna, 
- składa informację zarządowi i radzie samorządu uczniowskiego ze stanu budżetu. 

 
d) Ordynacja wyborcza. 

 
- kadencja władz samorządu uczniowskiego trwa jeden rok – od września do czerwca 
- wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, 
- kandydować może każdy uczeń, 
- kandydaturę zgłasza się pisemnie z poparciem 35 uczniów na 2 tygodnie przed terminem 

wyborów, 
- kandydaci musza uzyskać akceptację rady pedagogicznej, 
- komisję wyborczą powołuje ustępujący zarząd, w jej skład wchodzi 7 uczniów, 
- do zadań komisji wyborczej należy: podanie listy kandydatów, przygotowanie kart 

wyborczych, ustalenie terminu wyborów, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania, 
sporządzenie protokołu, 

- każdy kandydat ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej wg ogólnie przyjętych zasad. 
Zgodnie z tymi zasadami nie można oceniać innych kandydatów, niszczyć materiałów innych 
sztabów wyborczych, 

- rada samorządu uczniowskiego może odwołać członka zarządu samorządu uczniowskiego na 
podstawie wniosku złożonego przez 35 wyborców. 

 
 

§ 7 
 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW  SZKOŁY 
 
 
a) Zapewnienie bieżącej informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub 

decyzjach poprzez: 
- wpisywanie informacji przez dyrektora szkoły do księgi zarządzeń, 
- wywieszanie ogłoszeń na tablicy w pokoju nauczycielskim, 
- zapraszanie przez dany organ na swoje zebrania przedstawicieli pozostałych organów 

szkoły, zgodnie z planem pracy każdego z nich, 
- umieszczanie aktualizowanych informacji o szkole w miejscu ogólnodostępnym, 
- udostępnianie dokumentów w oparciu o które szkoła funkcjonuje (statut, programy 

edukacyjne, wychowawcze) do wglądu w bibliotece szkolnej. 
 
b) Organy właściwe do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole to: 
a. Organ prowadzący szkołę – rozstrzyga spory między organami szkoły, a 

dyrektorem, 
b. Dyrektor szkoły – spory między pozostałymi organami szkoły. 
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ROZDZIAŁ   IV 
 

ORGANIZACJA  SZKOŁY 
 

§ 1 
 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

a) Kalendarz roku szkolnego oraz inne informacje dot. organizacji pracy w danym roku 
szkolnym udostępnia szkoła rodzicom we wrześniu w postaci szkolnego informatora. 

b) Rada szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną może podjąć decyzję o ustaleniu 
dodatkowych dni wolnych po odpracowaniu. 

 
2. Do 30 kwietnia każdego roku dyrektor przygotowuje arkusz organizacyjny szkoły. 
a) Arkusz organizacyjny opracowuje się na podstawie ogólnych planów nauczania, planu 

rozwoju szkoły oraz planu finansowego szkoły. 
b) W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się: 
- liczbę pracowników szkoły,  
- liczbę klas i uczniów z podziałem na grupy, 
- przedmioty obowiązkowe i zajęcia obowiązkowe, 
- zajęcia i przedmioty nadobowiązkowe finansowane  przez organ prowadzący szkołę oraz w 

ramach grantów- zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 
c) Arkusz organizacyjny opiniuje rada pedagogiczna oraz przedstawiony jest radzie rodziców. 
d) Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę. 
 
     

§ 2 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w  jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych. 

- Przedmioty te określone są planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem  
nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy, zatwierdzonych 
przez radę pedagogiczną. 

 
2. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na wszystkich zajęciach wymagających 

specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa w zależności od wysokości posiadanych 
środków finansowych oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów 
nauczania. (Dz.U. nr 61 z 2001r. poz. 626 § 6.1). 

a) Podział odbywa się na zajęciach: 
– informatyki, 
– wychowania fizycznego, 
– języka angielskiego. 
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b) Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż  15 uczniów. Liczba uczestników 
zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 

 
3. Podstawową formą zajęć są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w  systemie 

klasowo – lekcyjnym. 
a) Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, specjalistyczne, 

nauczanie języków obcych, informatyki, mogą odbywać się poza systemem klasowo –
lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i lekcji 
w terenie. 

 
 
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   
a) Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali 

inny czas trwania godziny lekcyjnej – zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony 
na podstawie ramowego planu nauczania. 

 
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

 
§ 3 

 
 
1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w 

normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiających do pracy 
zawodowej. 

 
2. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, 
uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię 
poradni pedagogiczno – psychologicznej, zgodę rodziców ucznia. 

 
§ 4 

 
ŚWIETLICA   I   STOŁÓWKA  SZKOLNA 

 
1. Świetlica realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze i wspiera rozwój ucznia, pomaga 

uczniom mającym trudności w nauce. 
a) Pomoc w nauce dla uczniów klas gimnazjum organizują nauczyciele świetlicy oraz 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów w czasie przeznaczonym na konsultacje, 
socjoterapia, inne zajęcia. 

 
2. Świetlica pracuje w oparciu o program opiekuńczo – wychowawczy uwzględniając potrzeby i 

zainteresowania uczniów, program wychowawczy szkoły, możliwości bazowe i kadrę. 
 
3. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie na wniosek własny, wychowawcy 

klasy, rodziców. 
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4. W świetlicy prowadzone są warsztaty teatralne dla chętnych uczniów w grupach wiekowych. 

Zajęcia teatralne prowadzone są w oparciu o program autorski zatwierdzony przez radę 
pedagogiczną i radę szkoły. 

 
5. Uczniowie gimnazjum mają zapewnione dożywianie. Ustala się następujące zasady: 
a) Pierwszeństwo w dożywianiu mają uczniowie rodziców pracujących, uczniowie zaniedbani 

opiekuńczo. 
b) Kwalifikacji uczniów na dożywianie (również bezpłatne) dokonuje komisja opiekuńcza rady 

pedagogicznej powoływana przez dyrektora szkoły. 
c) Koszt obiadu ustala intendent, zatwierdza rada szkoły. 
d) Opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca. 
 

§ 5 
 

BIBLIOTEKA 
 

1. Biblioteka pracuje w oparciu o „Program pracy biblioteki szkolnej” tworzony na początku 
roku szkolnego w oparciu o przepisy dot. pracy biblioteki oraz program wychowawczy 
szkoły. 

a) Biblioteka realizuje program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w uzgodnieniu 
z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły. 

 
2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz 

rodzicom. 
 
3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas trwania zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
 
4. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: 
- wypożyczając je do domu, 
- wypożyczając do korzystania w pracowniach przedmiotowych, 
- wypożyczając je lub korzystając na miejscu. 
 
5. Zbiory biblioteki są wspólną własnością. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę 

biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 
 
6. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku 

szkolnego. 
 
7. Uczniowie nie uczestniczący  w lekcjach religii, wypadających w środku dnia, mają 

zapewnioną opiekę w bibliotece. 
 
 
                                    

 
 

ROZDZIAŁ V 
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NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY 

 
§ 1 

 
W Gimnazjum nr 4 zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu  
o Kartę Nauczyciela i Kodeks pracy. 
 

§ 2 
 
ZADANIA NAUCZYCIELI  I  INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY : PEDAGOGA, TERAPEUTY, 

BIBLIOTEKARZA, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I SŁUŻBY ZDROWIA 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny  
za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 
 
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 
a) wybranie lub opracowanie programu nauczanego przedmiotu, zajęć edukacyjnych, 
b) opracowanie wymagań dot. realizowanych zajęć i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, 
c) realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania i szkolnego programu 

wychowawczego, 
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
e) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
f) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów, 
g) praca indywidualna z uczniem zdolnym, pomoc uczniowi z trudnościami w nauce, 
h) w ramach konsultacji nauczyciele wspomagają uczniów mających trudności w nauce. 
i) opracowanie wymagań z zakresu nauczanego przedmiotu dla ucznia o obniżonych 

możliwościach, 
j) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 
k) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej wniosków i uchwał, 
l) współpraca z rodzicami. 

 
§ 3 

 
ZESPOŁY   NAUCZYCIELSKIE 

 
1. Nauczyciele danego przedmiotu, grupy przedmiotów, prowadzący zajęcia w danym oddziale  

tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: 
- ustalenie zestawu programów nauczania, 
- ustalenie wymagań na oceny szkolne, badanie osiągnięć, 
- współdziałanie w zakresie realizacji programów, 
- opiniowanie programów autorskich, eksperymentów pedagogicznych, 
- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
- współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych. 
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 
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3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, problemowe. 
 

 
 

§ 4 
 

WICEDYREKTOR SZKOŁY 
 
c) W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Jedno stanowisko wicedyrektora na nie 

mniej niż 12 oddziałów; 
- powierzenia i odwołania z funkcji wicedyrektora dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, 
- wicedyrektor wykonuje zadania związane z organizacją i planowaniem planu szkoły oraz 

spełnianiem funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z przyjętym 
zakresem obowiązków, 

- wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, 
- wicedyrektor organizuje i kieruje praca wewnątrzszkolnego zespołu wychowawczego. 
 

§ 5 
 

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 
 

1. Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadnicza rolę w systemie wychowawczym 
gimnazjum.  

      Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu       
      kwestii spornych. 
 
2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 
- otaczanie indywidualną opieką wychowawcza każdego ucznia, 
- stała współpraca z rodzicami uczniów w zakresie problemów wychowawczych, 

dydaktycznych, opiekuńczych, 
- planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, które rozwijają i integrują zespół, 
- współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie 

działań wychowawczych, 
- kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, 
- otaczanie opieką dzieci specjalnej troski, 
- współpraca z pedagogiem szkolnym, 
- organizowanie życia kulturalnego klasy, 
- dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz informowanie 

rady pedagogicznej o wynikach i postępach klasy 
- systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej. 
- inicjowanie działań rodziców, środowiska na rzecz wzbogacania bazy szkoły. 
 
3. Nauczyciel (wychowawca) odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i higienę powierzonych 

jego opiece osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki w czasie zajęć szkolnych, jak   
i w czasie, kiedy ta osoba powinna być pod opieką szkoły lub placówki. 
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4. Nauczyciel, który dokonał zwolnienia ucznia (wychowanka) z danych zajęć zobowiązany jest 
do: 

- odnotowania tego faktu w dokumentacji dydaktycznej, 
- powiadomienia przez sekretariat szkoły rodziców ( opiekunów) o tym fakcie po zakończeniu 

danych zajęć, 
- pozostawienia zwolnionego ucznia (wychowanka) w pomieszczeniu (lub miejscu), gdzie 

odbywają się zajęcia oraz zapewnienia mu stosownej opieki. 
5. Jeżeli uczeń (wychowanek) przedstawił pisemną prośbę rodziców (opiekunów) o zwolnienie 

go z danych ćwiczeń z powodu dolegliwości zdrowotnych, to nauczyciel (wychowawca) 
stosuje procedury określone w pkt. 3. 

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawcy wskazane jest, aby 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

a) rodzice uczniów mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły o przydzielenie 
wychowawstwa danemu nauczycielowi. 

 
7. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek powołanych do 
spełnienia zadań wychowawczych, opiekuńczych, doskonalenia nauczycieli. 

 
8. Formy kontaktów wychowawcy  z rodzicami określa § 7 ust.5 niniejszego statutu. 
 
9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy: 
a. dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, szkolnej służby zdrowia, 
b. zespołu wychowawczego działającego w szkole, 
c. rady rodziców, 
d. Centrum Edukacji Nauczycieli, 
e. Samorządu uczniowskiego. 
 

§ 5 
 
1. Skierowani do pracy w szkole pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni za zdrowie i 

rozwój fizyczny uczniów, dbając o stan higieniczno – sanitarny szkoły, uczestniczą w 
szerzeniu oświaty zdrowotnej, w realizacji swoich obowiązków współpracują z dyrektorem 
szkoły, nauczycielami, rodzicami i terenowymi placówkami służby zdrowia. 

2. „Rejestr wypadków uczniów” znajduje się w sekretariacie szkoły, a wpisów dokonuje n-el 
sprawujący opiekę nad uczniami. 

3. Zasady zatrudniania i obowiązki pracowników szkolnej służby zdrowia regulują odrębne 
przepisy. 

 
 

 
 

§ 6 
 

PEDAGOG   SZKOLNY 
 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów we współpracy w wychowawcami klas, 
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b) udzielanie uczniom wszechstronnej  pomocy w trudnościach szkolnych, rodzinnych, 
osobistych, 

c) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów, 
d)  organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowanie społecznego, 
e) udzielanie pomocy  rodzicom w trudnościach wychowawczych, 
f) zapoznanie nauczycieli z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, dbanie o 

realizowania ich zaleceń, 
g) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom zaniedbanym opiekuńczo, 
h) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej i właściwych organizacji pozarządowych, 
i) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 
j) przygotowywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole, 
k) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 
 

§ 7 
 

TERAPEUTA  SZKOLNY 
 

Zasady postępowania wobec uczniów o specjalnych potrzebach. 
1. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne  – stosownie do potrzeb, realizując zalecenia 

PPP. Organizacja w/w musi posiadać akceptację organu prowadzącego. 
2. Zasady postępowania wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
a) Uczniowie o stwierdzonych w PPP dysfunkcjach podlegają obowiązkowi uczestniczenia w 

zajęciach reedukacyjnych oraz mają zapewnioną specjalną pomoc nauczycieli na lekcjach. 
b) Na zajęciach reedukacyjnych uczniowie wykonują ćwiczenia indywidualnie lub w grupie 

pod kierunkiem terapeutów według wskazań z PPP. 
c) Na lekcjach nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi posiadającymi dysfunkcje poprzez: 

- dobór odpowiedniego materiału ćwiczeniowego, 
- stosowanie zasady stopniowania trudności, 
- ocenianie zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
- wydłużanie czasu pracy podczas pisania sprawdzianów,  
- zachęcanie do czytelnictwa, 
- wdrażanie do pracy ze słownikiem ortograficznym, 
- pomoc w analizowaniu testów literackich, 
- okresowe obniżanie wymagań od strony ortograficznej, interpunkcyjnej, graficznej, 
- unikanie odpytywania z głośnego czytania przed grupą. 

 
 

 
§ 8 

 
NAUCZYCIEL  BIBLIOTEKARZ 

 
1. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania: 
a) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz 

opracowania bibliotecznego, 
b) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne, 
c) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi 

zainteresowaniami, 
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d) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowościach 
wydawniczych, 

e) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, 
f) analizuje i przedstawia radzie pedagogicznej, rodzicom stan czytelnictwa w szkole, 
g) zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem, dokonuje selekcji zbiorów, 
h) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców 

i zespołów samokształceniowych, 
 

§ 9 
 
 

PRACOWNICY  ADMINISTRACJI  I OBSŁUGI 
 

1. Zadaniem pracowników administracji o obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, 
utrzymanie budynku i otoczenia w ładzie i czystości. 

 
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

§ 1 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
 
 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie. 
 
2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

dyrektor szkoły może: 
- zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami, 
- odroczyć obowiązek szkolny. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach do szkoły mogą uczęszczać uczniowie spoza jej obwodu. 

Przyjęcie uczniów spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy szkoły. 
 
4. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum spoza obwodu szkoły składają wniosek 

do dyrektora szkoły w terminie określonym przez dyrektora szkoły, z podaniem średniej ocen 
końcowych ze szkoły podstawowej. 

 
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły spoza obwodu mają uczniowie ze średnią ocen pow. 

4.00 w kl. VI-tej.  
 

6. Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie gimnazjum składają 
deklarację o uczęszczaniu o wybranej klasy zgodnie z ofertą edukacyjną szkoły w terminie 
ustalonym przez dyrektora szkoły. 
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7. W celu dokonania  naboru uczniów do klas pierwszych gimnazjum dyrektor szkoły powołuje 
Komisje Rekrutacyjną. 

 
8.  Na podstawie deklaracji uczniów rejonu gimnazjum i wniosków uczniów spoza rejonu 

komisja rekrutacyjna ustala skład osobowy oddziałów szkolnych w terminie ustalonym przez 
dyrektora szkoły. 

 
 

§ 2 
 

REGULAMIN  UCZNIOWSKI 
 
1. Postanowienia wstępne. 
a) Celem regulaminu jest określenie zasad współżycia uczniów, nauczycieli i  rodziców w 

szkole oraz stworzenie warunków dla rozwoju samorządności, partnerstwa i 
współodpowiedzialności uczniów za pracę szkoły. 

b) Regulamin został opracowany w oparciu o konsultacje całej społeczności szkolnej. 
c) Regulamin, jego postanowienia obowiązują nauczycieli, rodziców, uczniów. 
d) Regulamin określa procedury postępowania w przypadkach drastycznego naruszenia 

obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego. 
 

2. Uczniowie szkoły mają swoje prawa i obowiązki określone m.in. w: 
a) Ustawie z dn. 7.09.1991r. o Systemie Oświaty, 
b) Zarządzeniu MEN (Dz.U. 51/2002) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 
c) Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 
d) Regulaminach organizacji działających w szkole 

 
3. PRAWA UCZNIA 
      Uczeń ma prawo: 
a) znać programy nauczania poszczególnych przedmiotów i wymagania dot. osiągnięć na oceny 

szkolne, 
b) znać Statut Szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania, 
c) zgłaszać propozycje dotyczące: 
- realizacji programu szkolnego, 
- programu wychowawczego szkoły, 
- organizacji pracy szkoły, 
- życia pozalekcyjnego szkoły, 
- tworzenia prawa szkolnego. 
d) współuczestniczyć w tworzeniu planu wychowawczego klasy, samorządu uczniowskiego           

i organizacji uczniowskich na terenie szkoły, 
e) rozwijać swoje zainteresowania, talenty poprzez przynależność do kół zainteresowań, 

organizacji uczniowskich, brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
f) do udziału w organizowanych konkursach przedmiotowych i  tematycznych na zasadach 

dobrowolności, 
g) korzystać z pomocy nauczycieli, pedagoga szkolnego,  biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej 

przy rozwiązywaniu i wyjaśnianiu problemów natury dydaktyczno – wychowawczej, 
h) do poszanowania własnej godności, bezpieczeństwa oraz dyskrecji w sprawach natury 

osobistej i rodzinnej, 
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i) zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, 
j) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, 
k) wykorzystywać w pełni na odpoczynek ustalone przerwy międzylekcyjne oraz ferie i święta 

kalendarzowe: 
- w czasie przerw uczeń ma prawo do spokoju i bezpieczeństwa, nie powinien narażać siebie i 

innych na hałas i niebezpieczeństwo, 
- zabrania się: biegania, trzaskania drzwiami, otwierania okien na korytarzach, popychania 

kolegów i koleżanek, krzyku, 
- na czas przerw w nauce, ferii i świąt kalendarzowych uczeń powinien być zwolniony od 

zadań domowych. 
l) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce od nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, 

nauczycieli świetlicy szkolnej, 
m) korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki, 
n) korzystać z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogiczno - psychologicznej, 
o) uczestniczyć w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

rozrywkowych na terenie szkoły, 
p) współdecydowania o życiu szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim oraz 

innych organizacjach uczniowskich . 
 
4. OBOWIĄZEK UCZNIA 

Uczeń ma obowiązek:  
a) przestrzegać postanowień i zasad regulaminu, 
b) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i  wzbogacać jej dobre  

tradycje, 
c) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, 
d) rzetelnie uczyć się, wykonywać swoje obowiązki, w pełni wykorzystywać czas poświęcony 

na naukę, 
e) uczestniczyć w lekcjach zgodnie z przeznaczonym na nie czasem,  nie spóźniać się na lekcje: 
- opuszczone godziny lekcyjne uczeń ma obowiązek usprawiedliwić pisemnym oświadczeniem 

rodziców, w dzienniczku zwolnień w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły, 
- uczniowie, którzy chcą się zwolnić w trakcie zajęć, mają obowiązek złożyć na ręce 

wychowawcy (w razie jego nieobecności na ręce dyrektora szkoły) pisemną zgodę rodziców 
lub prawnych opiekunów na opuszczenie szkoły. Zgoda ta pozostaje w dokumentacji szkolnej 
(u wychowawcy) 

f) nosić dzienniczek ucznia i posiadać dzienniczek zwolnień, 
g) kulturalnie zachowywać się na terenie szkoły i poza nią oraz dbać o kulturę słowa, 
h) reagować na zachowanie i sytuacje sprzeczne z regulaminem szkoły oraz ogólnie przyjętymi 

normami zachowania – wyrażać swój protest, zgłaszać o w/w wypadkach opiekunom, 
pracownikom szkoły, 

i) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, zgłaszać przypadki uszkodzenia mienia 
szkoły pracownikom szkoły: 

- za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice uczniów, 
- uczeń zobowiązany jest naprawić szkodę, odpracować wyznaczony czas na rzecz szkoły. 
j) pełnić z klasą dyżury w wyznaczonym dniu oraz wykonywać inne prace na rzecz klasy i 

szkoły, zlecone przez nauczyciela, wychowawcę, dyrekcję szkoły, ustalone przez samorząd 
uczniowski, 

k) uczęszczać do szkoły w czystym stroju i estetycznie wyglądać: 
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- zabrania się noszenia na terenie szkoły w okryć głowy, szalików, kurtek oraz  zbędnych 
ozdób, 

- zabrania się  farbowania włosów, robienia trwałej ondulacji, robienia makijażu. 
l) dbać o swoje zdrowie i zdrowie kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów, nie palić 

tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, 
m) zmieniać obuwie na terenie szkoły (trampki, tenisówki), 
n) uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych, obowiązuje strój galowy (biało–

granatowy, biało–czarny), 
 
 
5. NAGRODY 
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

– pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i rodziców na apelu szkolnym, 
– nagrodę rzeczową, 
– dyplom uznania, 
– inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze samorządowe i szkolne. 
 

2. Uczniowie  ze średnią 4,75  i powyżej oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem jako 
uczniowie wyróżniający się po I-szym semestrze otrzymują: pochwałę dyrektora szkoły na 
apelu, a ich nazwiska i fotografię będą wyeksponowane na gazetce szkolnej. 

 
3. Uczniowie ze średnią 4,75 oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem otrzymują 

świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę na koniec roku szkolnego. 
 
4. Uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy za szczególne osiągnięcia w konkursach i 

pracy społecznej wyróżniani są pochwałą dyrektora szkoły na apelach. 
 
6. KARY 
1. Za niepodporządkowanie się  postanowieniom statutu szkoły przewiduje się następujące 

kary: 
a) upomnienie ustne nauczyciela, 
b) upomnienie pisemne nauczyciela, 
c) nagana ustna dyrektora szkoły na apelu z wpisaniem do zeszytu wychowawcy 

klasy, 
d) nagana pisemna dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców, 
e) przeniesienie do równoległej klasy, 
f) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu innych kar przewidzianych w 
statucie szkoły lub w szczególnie drastycznych przypadkach naruszenia 
dyscypliny szkolnej po zdarzeniu. 
Za zachowanie chuligańskie lub drastyczne przypadki naruszenia dyscypliny 
szkolnej uważa się: 
- agresję fizyczną w stosunku do pracowników i uczniów szkoły, 
- umyślne spowodowanie wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu w/w, 
- znęcanie się psychiczne, jak: 
  szantaż zmierzający do zastraszenia pracowników lub uczniów szkoły, 
  wielokrotne groźby skierowane pod adresem uczniów lub nauczycieli i 
innych         

  pracowników szkoły, 
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                             - zachowania godzące w dobre imię szkoły w miejscach publicznych w czasie  
                               reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
2. Stosowanie wyżej wymienionych kar zależne jest od wagi przewinienia. 

– Kary wymienione w pkt. 5.1.a, b – zależą od nauczyciela, wychowawcy. 
– Kary wymienione w pkt. 5.1.c, d – stosowane są po decyzji dyrektora szkoły. 
– O karach przedstawionych w pkt. 5.1.e, f – orzeka rada pedagogiczna. 

g). W przypadku zniszczenia mienia lub zanieczyszczenia terenu szkolnego 
i  przyszkolnego uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody 
i uczestnictwa w pracach na rzecz szkoły. 

 
5. TRYB POSTĘPOWANIA W STYTACJACH DRASTYCZNEGO NARUSZENIA 

REGULAMINU UCZNIOWSKIEGO ŚWIADCZACYCH O DEMORALIZACJI BĄDŹ 
NARUSZANIUA PRAWA. 

 
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń klasy który, nie ukończył 18. lat używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia 
inne zachowanie świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia 
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematycznie uchyla się od obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych), 
nauczyciel podejmuje następujące kroki: 

a) przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, 
b) wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 
c) wychowawca wzywa do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informacje przeprowadzając jednocześnie rozmowę wychowawczą z uczniem i 
zobowiązując rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 

d) jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub jeżeli sytuacje takie zdarzają 
się wielokrotnie, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub 
Policję, 

e) Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18. roku życia zostaje skreślony 
z listy uczniów szkoły. 

 
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje następujące kroki: 
a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, 
b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie, ani zdrowie, 
c) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej, 
d) zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 
- w przypadku odmowy rodziców, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu go 

do placówki służby zdrowia, bądź przekazania ucznia do dyspozycji funkcjonariuszom 
policji, decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły, 

- w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu, gdy rodzice odmawiają przyjazdu, a 
uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do 
zgorszenia albo zagraża życiu bądź zdrowiu innych, szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę 
Policji. 
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3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje substancję przypominającą narkotyk podejmuje 
następujące działania: 

a) zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 
zniszczeniem i próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

b) powiadamia o zaistniałym wydarzeniu dyrekcje szkoły i wzywa Policję, 
c) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje informacje dotyczące szczegółów 

wydarzenia. 
 
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk nauczyciel: 
a) w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły itp.) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. 
Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani 
teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji, 

b) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły, 
c) powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i wzywa ich do natychmiastowego 

wstawiennictwa, 
d) w przypadku, gdy uczeń nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła 

wzywa Policję, 
e) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie nauczyciel całe zdarzenie dokumentuje 

sporządzając notatkę, a szkoła przekazuje informację o zdarzeniu Policji. 
 
5. Jeżeli nauczyciel ma informacje, że uczeń: 
a) posiada środki psychotropowe lub odurzające, 
b) wprowadza je do obrotu, 
c) nakłania innych do ich użycia lub umożliwia to, 
d) wytwarza i przetwarza środki odurzające 
sporządza notatkę, a pedagog szkolny pisemnie zawiadamia Policję i Sąd Rodzinny. Jeżeli uczeń 
ukończył 17 rok życia szkoła powiadamia Prokuratora lub Policję. 
 
6. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego, przestępstwa: 
a) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 
b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 
c) przekazanie sprawcy ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły), dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi pod opiekę, 
d) powiadomienie rodziców ucznia, 
e) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna. 
 
7. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. Nauczyciel 

zobowiązany jest do: 
a) udzielenia pierwszej pomocy, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, 
b) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 
c) powiadomienie rodziców ucznia, 
d) zawiadamia Policję, kiedy sprawa jest poważna. 
8. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub uzyskaniu informacji o zagrożeniu tymi substancjami należy 
zapewnić bezpieczeństwo przybywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp 
osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję. 
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8. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY  NIE REALIZUJE OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO. 
 
1. Jeżeli nieobecności nieusprawiedliwione ucznia w miesiącu wynoszą ponad 50 %, oznacza 

to, że uczeń ten nie realizuje obowiązku szkolnego. 
 
2. W przypadku stwierdzenia faktu nie realizowania obowiązku szkolnego, wychowawca 

obowiązany jest podjąć działania interwencyjne. Działania te podejmowane są po upływie 
terminu przewidzianego na dostarczenie stosownego usprawiedliwienia ( 7 dni od powrotu 
ucznia do szkoły). 

 
2.1 Działania interwencyjne wychowawcy to: 

- skuteczne powiadomienie rodziców o nieobecności ucznia (rozmowa telefoniczna, 
powiadomienie pisemne, wizyta w domu), 

- rozmowa wychowawcza z uczniem w obecności rodziców, 
- pisemne zgłoszenie faktu nie realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia do pedagoga 

szkolnego. 
 

2.2 Działania interwencyjne wychowawcy winny zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 
 
3. W przypadku dalszej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, kolejne działania 

podejmuje pedagog szkolny. 
- skuteczne powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o nieobecności ucznia, 
- ustalenie przyczyn nieobecności i zaproponowanie stosownej pomocy psycho – 

pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią, 
- poinformowanie pisemne rodziców, prawnych opiekunów o konsekwencjach prawnych nie 

realizowania obowiązku szkolnego 
 
3.1 Podejmowane działania pedagoga szkolnego są dokumentowane. 
 

4. Dyrektor szkoły kontroluje realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów. 
- w przypadku braku skuteczności działań interwencyjno – wychowawczych wychowawcy 

klasy i pedagoga, następują dalsze działania, 
- pisemne upomnienie dyrektora szkoły, dot. obowiązku regularnego posyłania dziecka do 

szkoły, 
- wniosek do sądu rodzinnego o interwencję w rodzinie, 
- wniosek o nałożenie kary administracyjnej na rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu nie 

realizowania obowiązku szkolnego. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH 
 
Na podstawie art. 18a ust. 4 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 15 poz. 148/2003r. z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXIX/687/05 Rady Miasta 
Gdyni z 23 marca 2005r. tworzy się w szkole rachunek dochodów własnych. 
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§ 1  
 

Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych od dnia 02.01.2005r. na wydzielonym rachunku 
bankowym o nr: 05 1440 1026 0000 0000 0034 8163   

 
§ 2 

 
Gromadzone na rachunku środki mogą pochodzić z : 
- wpłat za zajęcia edukacyjne w ramach „Otwartej Szkoły”, 
- wpłat za wyżywienie, 
- odsetek od środków na rachunku dochodów własnych, 
- dobrowolnych wpłat rady rodziców, rady szkoły, sam. uczniowskiego, 
- dobrowolnych wpłat innych, wynikających z realizacji zadań statutowych szkoły. 
 

§ 3 
 

Zgromadzone na rachunku środki, szkoła może przeznaczyć na finansowanie wydatków 
bieżących oraz inwestycyjnych, związanych z uzyskiwaniem przez szkołę dochodów z tytułów 
wym. w par. 2  
- realizację działalności dydaktyczno-wychowawczej, 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia, 
- zakup materiałów na remont i konserwację, 
- zakup środków czystości i materiałów biurowych, 
- opłaty za usługi np. remonty, transport, itp., 
- żywienie uczniów i pracowników. 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

§ 1 
 

 Gimnazjum nr 4 jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Gdynia. Zasady 
prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 
 

§ 2 
 

2.1 Gimnazjum nr 4 używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.2 Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę i Gimnazjum nr 4. 
 

§ 3 
 

 Gimnazjum nr 4 prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 4 

 
 Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów 
i nauczycieli. 

 
§ 5 

 Treść powyższego statutu może być zmieniona w formie aneksów na wniosek organów 
szkoły. 
 
 
 
 
 

Uchwalono dnia  7.X.1999r 
       przez Radę Pedagogiczną  i Radę Szkoły    

        Nowelizacja w dniu .................. 
 
 

………........…………………… 
               Dyrektor Szkoły 
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