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Określenia 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, należy przez to 

rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 

z 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole bez bliższego określenia,  należy przez to rozumieć 

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu. 
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Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 

§1 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu. 

2. Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu jest szkołą publiczną. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Zabrzu Helence przy ulicy L. Zamenhofa 56. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Zabrze. 

5. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowaw-

czego sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

6. Cykl kształcenia trwa 3 lata (trzy kolejne klasy). W ostatnim roku nauki przeprowadza się 

egzamin gimnazjalny. 

7. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

§2 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

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

4. Szkoła może gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym środki specjalne 

pochodzące z: 

1) dobrowolnych wpłat rodziców; 

2) opłat za kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Środki specjalne mogą być przeznaczone na: 

1) działalność dydaktyczno – wychowawczą; 

2) zakup pomocy naukowych i wyposażenia; 

3) zakup materiałów na remonty i konserwacje; 

4) zakup środków czystości, materiałów biurowych; 

5) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy itp.); 

6) żywienie uczniów; 

7) wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej; 

8) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły. 
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§3 

1. Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem uczniów. 

2. Szkoła może organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Szkoła może prowadzić kursy dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolne formy 

nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rozdział II Cele i zadania szkoły 

§4 

Cele szkoły 

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

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki  

na następnym etapie kształcenia; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia; 

3) stwarza warunki do indywidualnego rozwoju, aktywności uczniów oraz zapewnia 

uczniom rozwijanie osobistych zainteresowań; 

4) umożliwia poznanie i podtrzymanie kultury i tradycji regionalnych; 

5) rozwija postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności; 

6) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  

oraz promocji i ochrony zdrowia; 

7) udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

8) szanuje przekonania religijne uczniów i organizuje, na życzenie rodziców  

lub prawnych opiekunów, naukę religii; 

9) kształtuje postawy patriotyczne przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej; 

10) propaguje zdrowy styl życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną  

i kulturalną; 

11) prowadzi profilaktykę ochraniającą uczniów przed negatywnymi wpływami mediów 

i sekt. 
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2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązkowych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a także wynikające z potrzeb środowiska, w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, za które odpowiedzialni są, 

w zależności od rodzaju zajęć, nauczyciele uczący bądź wychowawcy; 

2) organizuje uczniom potrzebującym pomoc materialną w formie dofinansowania  

do posiłków bądź możliwości wypożyczenia z biblioteki szkolnej potrzebnych 

podręczników szkolnych; 

3) sprawuje opiekę podczas przebywania poza terenem szkoły w tym w trakcie 

wycieczek. 

3. Szkoła zgodnie z posiadanymi możliwościami organizuje uczniom mającym trudności  

w nauce zajęcia wyrównawcze. 

4. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc, szkoła udziela wsparcia przez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną; 

2) współdziałanie z instytucjami świadczącymi specjalistyczne poradnictwo,  

w tym z zabrzańską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

3) współpracę z sądem rodzinnym i komisariatem policji. 

5. Szkoła organizuje zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne  

oraz materiały ćwiczeniowe. 

§5 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim; 

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

3) zapewnienie opieki podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły; 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej zgodnie z harmonogramem jej pracy; 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu uczniów; 

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej; 

9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu. 
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2. Każdy zatrudniony nauczyciel zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w szkole zgodnie 

z opracowanym regulaminem i planem dostosowanym do struktury budynku  

i bezpieczeństwa uczniów. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający 

zastępstwo. Plan dyżurów sporządza dyrektor szkoły (lub wyznaczona przez niego osoba) 

każdorazowo po zmianie planu lekcji. 

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ćwiczeń ewakuacyjnych uczniów i pracowników szkoły, zgodnie z planem 

ewakuacyjnym. 

§6 

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki 
 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Wychowawcy są zobowiązani do informowania rodziców lub prawnych opiekunów  

o postępach indywidualnych dzieci i działalności szkoły na spotkaniach ogólnych nie 

rzadziej niż co kwartał. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera żadnych opłat. 

3. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców lub prawnych opiekunów 

na zebraniu ogólnym z podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-

wychowawczymi szkoły. 

4. Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do udzielania rodzicom  

lub prawnym opiekunom porad oraz bieżących rzetelnych informacji o zachowaniu, 

postępach i przyczynach trudności w nauce ich dzieci. 

5. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania rodziców z treścią podstawowych 

dokumentów regulujących pracę szkoły, a w szczególności ze statutem, programem 

wychowawczym, programem profilaktyki szkoły i wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. 

6. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą, 

interesować się na bieżąco postępami dziecka w nauce i zachowaniu oraz zapewnić mu 

warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć lekcyjnych. 

7. Uczeń może zostać zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 
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określony w tej opinii. Uczeń może zostać zwolniony z realizacji wychowania fizycznego 

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

8. Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki jednego lub kilku przedmiotów w ramach nauczania 

indywidualnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

specjalistę oraz wniosku rodziców lub prawnych opiekunów i zaświadczenia 

specjalistycznej placówki służby zdrowia lub poradni psychologiczno –pedagogicznej. 

9. (uchylony) 

10. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej 

oceny semestralnej, zamiast oceny należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki 

ucznia wpisać w odpowiedniej rubryce – „zwolniony”. 

11. Uczeń zwolniony z zajęć może na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców  

lub prawnych opiekunów przebywać w tym czasie poza szkołą, jeśli zajęcia, z których 

został zwolniony są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami przewidzianymi w planie lekcji 

na dany dzień. W innym przypadku uczeń zwolniony z zajęć powinien przebywać  

na terenie szkoły, w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

12. Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek  

do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela 

uczącego ucznia może złożyć: 

1) uczeń, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów; 

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3) wychowawca lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą 

rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów i zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

§7 

Organizacja zajęć dodatkowych 
 

1. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe w ramach godzin do dyspozycji 

dyrektora oraz w miarę posiadania dodatkowych funduszy. 

2. Dodatkowe zajęcia obowiązkowe przydziela dyrektor szkoły z puli godzin do dyspozycji 

dyrektora. 
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§8 

Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki 

1. Program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli, uchwala Rada 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Rada Rodziców uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

3. Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w zakresie uchwalenia programu wychowawczego 

szkoły lub programu profilaktyki, zostają one ustalone przez dyrektora szkoły 

w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez 

dyrektora obowiązują do czasu uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną. 

4. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki stanowią załączniki do Statutu 

Szkoły. 

 

Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców; 

5) Rada Szkoły (jeżeli została powołana). 

§9 

Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
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4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

5) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci uczęszczające  

do szkoły; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

7) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, zwołuje jej 

posiedzenia, prowadzi obrady, dopilnowuje przestrzegania przez nią prawa; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

12) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców: zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

13) ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów 

edukacyjnych; 

14) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym 

roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 
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3. Dyrektor szkoły: 

1) opracowuje organizację ewaluacji wewnętrznej z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, 

ustalając sposób jej wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników; 

2) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły poprzez: 

a) badanie skuteczności działania szkoły, porównując osiągnięte efekty z założonymi 

celami, 

b) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły, 

d) zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły  

wg ustalonych kryteriów, 

e) hospitacje polegające w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności  

i postaw uczniów. 

 

§10 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole.   

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 
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4) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym. 

3a. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia 

do uchwalenia Radzie Szkoły. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie dyrektora. Organ prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu  

14 dni od otrzymania wniosku. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców lub prawnych 

opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§11 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organami samorządu są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe; 

2) na szczeblu szkoły - samorząd szkolny. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu  

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
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5. Do zadań samorządu uczniowskiego należy: 

1) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego; 

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia 

szkolnego i sposobem ich wykonania; 

3) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego; 

4) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły; 

5) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu. 

6. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej  

oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,  

a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz roz-

rywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prowadzenia akcji szkolnych i ogólnopolskich takich jak: kolportaż gazetki szkolnej, 

pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży surowców wtórnych, 

organizowanie loterii fantowej i innych. 

7. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy: 

1) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły; 

2) wysuwanie wniosków i opinii na temat realizacji praw uczniowskich; 

3) opiniowanie programu wychowawczego szkoły; 

4) występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły w sprawie zatwierdzenia kary 

dotyczącej ucznia lub zespołu klasowego. 

8. Samorząd uczniowski wraz z opiekunem są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 

związanej z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy na swoją działalność. 

Rozliczenie działalności finansowej samorząd uczniowski przedstawia co najmniej raz  

w roku Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem swojego skarbnika lub opiekuna 

samorządu. 
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§12 

Rada Rodziców i Rada Szkoły 

1. W szkole istnieje Rada Rodziców, która uchwala regulamin swojej działalności. 

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranych rodziców lub opiekunów prawnych 

uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz 

innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

5. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły  realizowanego przez nauczycieli; 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki, 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie treści  

i działania profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców  

lub prawnych opiekunów uczniów; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

5) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym. 

6. W szkole może działać Rada Szkoły, którą do życia powołuje dyrektor szkoły na łączny 

wniosek dwóch spośród następujących podmiotów: 

1) Rady Rodziców; 

2) Rady Pedagogicznej; 

3) Samorządu Szkolnego. 
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7. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także m.in.:  

1) uchwala statut szkoły;  

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;  

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora  

lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu 

charakter wiążący;  

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

oraz inne sprawy istotne dla szkoły; 

5) w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; 

6) w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje Rada 

Pedagogiczna.  

 

§13 

1. Organa szkoły współpracują ze sobą w podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 

działalności szkoły poprzez: 

1) uczestnictwo swych przedstawicieli w zebraniach plenarnych; 

2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły; 

3) informowanie o podjętych działaniach za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, na wniosek poszczególnych organów szkoły, udziela im pomocy 

organizacyjnej oraz zapewnia obsługę administracyjną. 

3. Dyrektor szkoły, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły  

oraz efektywnego rozwiązywania jej problemów, może, za zgodą poszczególnych 

organów szkoły, organizować spotkania z ich przedstawicielami (dodatkowe). 

4. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora 

lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 

5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 
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6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

7. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów. 

8. Wszystkie organa szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

9. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami 

prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób 

postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. 

 

Rozdział IV Uczniowie – prawa i obowiązki 

§14 

1. Gimnazjum stosuje aktualne przepisy prawa oświatowego określające zasady 

przyjmowania uczniów do publicznych szkół. 

2. Gimnazjum posiada własny obwód - wszystkie ulice Helenki. 

3. Liczebność klas wynika z aktualnych wytycznych organu prowadzącego. 

4. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz tworzenia klas pierwszych w Gimnazjum nr 24 im. 

Henryka Jordana w Zabrzu określa odrębny dokument – „Regulamin rekrutacji uczniów 

do klas I w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu”. 

1) Uchylony 

2) Uchylony 

5. Uchylony. 

6. Uchylony 

7. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, 

decyduje Dyrektor Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu, z wyjątkiem przypadków 

przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są 

z urzędu. 

8. Uchylony. 

9. Uchylony. 
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10. Szkoła może podejmować współpracę z Centrum Opieki nad Dzieckiem Niepełno-

sprawnym w Katowicach, umożliwiając uczniom chorym spoza rejonu naukę w szkole. 

11. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy  

ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum 

organizuje świetlicę. 

12. Uchylony. 

§15 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności; 

3) poszanowania swej godności, przekonań i własności; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 

8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole; 

9) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych 

opiekunów; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

11) dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, gdy nie radzi sobie z przyczyn 

obiektywnych z opanowaniem określonego materiału programowego (po zgłoszeniu 

przez ucznia takiej potrzeby nauczyciel po stwierdzeniu zasadności prośby ustala 

termin i sposób udzielania pomocy); 

12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 
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13) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

14) powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości, przy czym w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden 

sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Sprawdziany pisemne powinny 

być poprawione i oddane w terminie dwóch tygodni od daty ich napisania; 

15) zrehabilitowania się poprzez wykonanie prac na rzecz szkoły, co może mieć wpływ 

na ocenę zachowania podczas najbliższej klasyfikacji lub zawieszenie uprzednio 

nałożonej kary. 

2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć zgodnie z kontraktami przedmiotowymi. 

3. Uczeń może zgłaszać swoje propozycje odnośnie organizacji zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, imprez szkolnych i uroczystości u wychowawcy klasy, nauczyciela 

oraz dyrektora szkoły. 

4. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy  

i za zgodą dyrektora szkoły organizować imprezy klasowe i szkolne. 

Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie tych imprez jest niedozwolone. 

5. Uczeń ma prawo w szczególnych wypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 

indywidualnego. 

6. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, 

wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego – zarówno w przypadku 

zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią w przypadku chęci ugruntowania  

i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań. 

7. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma 

prawo do korzystania  z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie 

uzgodnionym. 

§16 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) punktualnie przybywać na zajęcia szkolne; 

2) usprawiedliwić nieobecności w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły; 

3) dbać o ład i porządek w szkole; 
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4) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 

5) podporządkować się zaleceniom i rozporządzeniom dyrektora szkoły. 

2. Uczeń nie może opuszczać terenu szkoły podczas przerw. Zwolnienie ucznia może 

nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Uczniowi zabrania się zapraszania do szkoły obcych osób. 

§17 

1. Szkoła jest miejscem pracy i nauki. Wygląd ucznia powinien być schludny 

i niewyzywający. 

2. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzje podejmie wychowawca klasy  

lub Rada Pedagogiczna; 

4) egzaminu gimnazjalnego. 

3. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka; 

2) dla chłopców – ciemne spodnie i jasna koszula 

 

§18 

System nagradzania uczniów 
 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia oraz pracę na rzecz szkoły  

i środowiska uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę dyrektora wobec uczniów i nauczycieli na apelu szkolnym, akademii; 

3) odnotowanie w zeszycie uwag, stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego, 

stosownej pochwały; 

4) dyplomy za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

5) nagrodę za udział w konkursach i konkursach ogólnoszkolnych; 

6) nagrodę za osiągnięte wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75); 

7) nagrody za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych; 

8) świadectwo z wyróżnieniem; 

9) inne nagrody i wyróżnienia. 
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2. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią z wyników 

nauczania co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje 

się na świadectwie szkolnym. 

4. Raz w roku szkolnym (w czerwcu) przyznaje się nagrody (statuetki „Jordana”)  

dla najzdolniejszych uczniów w trzech kategoriach: Absolwent Roku, Uczeń Roku, 

Sportowiec Roku. O przyznaniu nagród decyduje Rada Pedagogiczna szkoły. 

 

§19 

System karania uczniów 
 

1. W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność 

osobistą ucznia. 

2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez: 

1) umieszczenie stosownego wpisu w zeszycie uwag; 

2) pisemne upomnienie wychowawcy klasy; 

3) pisemną naganę wychowawcy klasy, która będzie miała wpływ na ocenę zachowania 

o jeden stopień podczas najbliższej klasyfikacji; 

4) upomnienie dyrektora szkoły, które będzie miało wpływ na ocenę zachowania 

podczas najbliższej klasyfikacji; 

5) naganę dyrektora szkoły, która skutkuje oceną naganną zachowania w danym 

semestrze; 

6) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

7) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

8) przeniesienie do równorzędnej klasy; 

9) przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty; 

10) skreślenie z listy uczniów po przekroczeniu 18 roku życia. 

3. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia i gdy jego zachowanie stanowi zagrożenie zdrowia i życia 

innych uczniów. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy: 

1) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane 

w regulaminie, a stosowne środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów; 
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2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu  

i życiu innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie. 

4. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub opiekunowi prawni,  

a także przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się 

do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia nałożenia kary. 

5. Dyrektor może skierować ucznia, który ukończył 16 lat, do kształcenia w szkole 

publicznej lub niepublicznej dla dorosłych, jeśli: 

1) uczeń posiada opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum,  

w tym zwłaszcza, gdy dwukrotnie nie otrzymał promocji i nie rokuje nadziei  

na jej otrzymanie w kolejnym roku szkolnym; 

2) uczeń posiada opóźnienie w cyklu kształcenia spowodowane sytuacją życiową  

lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w gimnazjum. 

6. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu 

szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami 

Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

7. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

8. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

9. Szkoła informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o zastosowaniu wobec niego 

kary. 

 

§20 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice lub 

opiekunowie prawni i uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 
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§21 

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły 

 

1. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych  

w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych (na przerwach, przed lekcjami i po). 

2. Na zajęcia lekcyjne uczeń wchodzi z wyłączonym telefonem komórkowym  

i urządzeniem elektronicznym. 

3. Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne należy umieścić w torbie  

lub innym miejscu tak, aby nie rozpraszały uwagi uczniów i nie zakłócały przebiegu 

zajęć edukacyjnych. 

4. W czasie zajęć wychowania fizycznego należy stosować się do regulaminu ustalonego 

przez nauczyciela tego przedmiotu. 

5. W razie zniszczenia lub kradzieży telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych szkoła nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty. 

6. W przypadku niedostosowania się do ustalonych warunków korzystania z telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego uczeń ponosi konsekwencje 

wynikające ze szkolnego systemu oceniania zachowania. 

§22 

Uczniowi zabrania się: 

1. Poddawania człowieka takim sytuacjom i takiemu traktowaniu, które stoją  

w sprzeczności z jego godnością. 

2. Stosowania wobec kogokolwiek na terenie szkoły lub poza nią zachowań agresywnych. 

3. Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych środków odurzających. 

4. Rozprowadzania używek, środków odurzających i niedozwolonych substancji trujących. 

5. Posługiwania się w czasie lekcji telefonem komórkowym lub innym urządzeniem 

elektronicznym bez zgody nauczyciela. 

6. Wykonywania na terenie szkoły zdjęć uczniom, nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły bez zgody dyrektora szkoły. 

7. Nagrywania, rejestrowania, rozpowszechniania techniką audio-video za pomocą telefonu 

komórkowego, innych urządzeń elektronicznych rozmów, przerw, przebiegu lekcji, 

wizerunku pracowników szkoły i uczniów lub innych wydarzeń z życia szkoły bez zgody 

dyrektora szkoły. 
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§23 

Uwarunkowania bezpiecznego pobytu ucznia w szkole zapewniające 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej 
 

Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności: 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.  

2. Oprócz dyżurów nauczycielskich w czasie przerw odbywają się stałe dyżury 

pracowników obsługi. 

3. Szkoła, przy pomocy pedagoga szkolnego oraz różnych instytucji specjalistycznych 

wspomagających wychowanie, organizuje profilaktyczne zajęcia dla uczniów, rodziców 

lub opiekunów prawnych oraz i nauczycieli w zakresie zwalczania patologii społecznej. 

4. Tworzone są wewnątrzszkolne programy (wychowawczy i profilaktyki), uwzględniające 

aktualne potrzeby szkoły oraz wykorzystywane są programy instytucji wspomagających 

szkołę. 

5. Organizowana jest współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi  i instytucjami 

wspomagającymi prawidłowy rozwój dziecka. 

§24 

Warunki realizacji projektów edukacyjnych  

Uczeń gimnazjum jest zobowiązany do udziału w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym 

w cyklu nauczania. Warunki realizacji projektów edukacyjnych określa odrębna procedura. 

Punkty od 1 do 19 uchylono. 

 

Rozdział V Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 

uczniów 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 
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§25 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Ocenianie 

wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań określonych w podstawie programowej, wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale i ma ono  

na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach dziecka; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) dostarczanie uczniowi informacji o: 

a) jakości jego pracy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

a) skuteczności wybranych metod uczenia się, 

b) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych;  

7) wskazywanie uczniowi co robi dobrze, a co wymaga poprawy oraz jak dalej 

powinien się uczyć. 

3. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców lub opiekunów prawnych, wychowawcy 

klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o: 

1) efektywności uczenia się i procesu nauczania; 

2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem; 

3) postępach uczniów. 
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§26 

Skala ocen, liczba semestrów, terminy klasyfikacji 

1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana na początku każdego roku 

szkolnego uchwala podział danego roku szkolnego na dwa semestry, określając czas  

ich trwania. 

2. Ocena powinna być oceną wspierającą ucznia w osiągnięciu celów, diagnozującą jego 

osiągnięcia, motywującą do dalszej pracy. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje 

oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

3. W ciągu semestru ocenia się postępy uczniów za pomocą cyfrowych ocen bieżących, 

wpisując je do dziennika lekcyjnego, zeszytów przedmiotowych lub do zeszytów 

korespondencyjnych.  

4. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa: 

1) pierwszy semestr roku szkolnego zakończony jest klasyfikacją śródroczną, która 

polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu; 

drugi semestr roku szkolnego zakończony jest klasyfikacją roczną, która polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  

i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu; na ocenę roczną ma wpływ ocena 

śródroczna za pierwszy semestr; 

2) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.  

Na klasyfikację końcową składają się:  

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio  

w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym; 
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b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach 

programowo niższych; 

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

5. Ustalanie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki, zajęć 

artystycznych, musi uwzględniać wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

§27 

Wymagania edukacyjne 
 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują ucznia i jego rodziców lub prawnych 

opiekunów o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Treści te mogą być modyfikowane, ale zmiany będą obowiązywać od nowego roku 

szkolnego.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się  

lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania.  

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. 
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§28 

Postanowienia szczegółowe – sposoby oceniania 
 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. 

2. Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna, roczna  i końcowa odbywa się w stopniach 

wg skali: 

stopień celujący             6 

stopień bardzo dobry 5 

stopień dobry            4 

stopień dostateczny 3 

stopień dopuszczający 2 

stopień niedostateczny 1 

W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+” oraz „-”. 

3. Ogólny zakres wymagań potrzebny do uzyskania odpowiedniej oceny bieżącej: 

1) wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) – wiadomości i umiejętności, które 

umożliwiają uczniom świadome korzystanie z lekcji; 

2) wymagania podstawowe (ocena dostateczna) – wiadomości stosunkowo łatwe  

do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki; 

3) wymagania rozszerzające (ocena dobra) – wiadomości i umiejętności średnio trudne 

do opanowania; 

4) wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) – wiadomości i umiejętności trudne  

do opanowania, nie wykraczające poza program; 

5) wymagania wykraczające poza program (ocena celująca) – wiadomości i umiejętności 

trudne do opanowania, potrzebne uczniom do udziału w konkursach przedmiotowych. 

4. Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów stosowane są w zależności  

od przedmiotu. 

5. Osiągnięcia uczniów rejestrowane są w dziennikach zajęć lekcyjnych, zeszytach 

przedmiotowych i innych. Dopuszcza się zapisywanie w dzienniku lekcyjnym 

nieprzygotowania ucznia poprzez adnotację w rubryce „NP” kropki. 

6. Wpisywane do dziennika oceny bieżące nauczyciel – zawsze, kiedy to możliwe – opisuje 

w danej kolumnie zakresem materiału, do którego odnoszą się uzyskane oceny, oraz datą 

ich uzyskania. 

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. Każda ocena ustalana jest zgodnie z przedmiotowym systemem 

oceniania. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel udostępnia 
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przedmiotowy system oceniania. Na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów 

o sposób ustalenia oceny, odpowiedź jest udzielana pisemnie. 

8.  Pisemne prace kontrolne uczniów oceniane są wg skali ustalonej w niniejszym statucie 

z uwzględnieniem jednolitego progu 30% poprawnych wiadomości lub umiejętności  

dla oceny dopuszczającej. 

9. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane  

do wglądu uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom, podczas zebrań  

lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły.  Sprawdzone i ocenione prace 

pisemne do trzech jednostek lekcyjnych przekazuje się uczniowi. 

1) Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku 

szkolnego; 

2) Jeśli praca zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań 

(zadań). 

10. Szczegółowe warunki i sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z danego modułu: 

1) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych; 

2) klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania. 

§29 

Informowanie uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów o bieżących 

postępach ucznia, przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych, 

rocznych i końcowych 
 

1. Oceny są zawsze jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

2. O bieżących ocenach uzyskiwanych przez uczniów informuje się podczas zebrań  

i konsultacji dla rodziców. 

3. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy  
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są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów  

o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym. Informację przekazuje nauczyciel 

wychowawca w formie pisemnej, którą rodzic potwierdza podpisem. 

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna musi być 

poprawiona w trakcie następnego semestru na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

 

§30 

Egzamin poprawkowy 
 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Na zebraniu klasyfikacyjnym Rada 

Pedagogiczna wyraża zgodę bądź nie na egzamin poprawkowy. 

2. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z maksymalnie dwoma ocenami 

niedostatecznymi uzyskanymi z obowiązujących zajęć edukacyjnych.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych techniki, zajęć technicznych, informatyki  

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela tego 

przedmiotu. 
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Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły. 

7 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin 

egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadań praktycznych. 

8 Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje  promocji i powtarza 

klasę. 

10 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły gimnazjalnej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

§31 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana 

jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. W tym celu rodzice ucznia składają pisemne podanie  

do dyrektora szkoły na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym. W przypadku ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny musi wyrazić Rada Pedagogiczna. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w której skład wchodzą: nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany ten egzamin. 

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę 

ćwiczeń praktycznych. 

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach lub zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna 

8. Uczeń nieklasyfikowany nie otrzymuje promocji do klasy wyższej. 

9. Uczeń który w wyniku klasyfikacji śródrocznej był nieklasyfikowany z jednego, kilku 

lub wszystkich zajęć edukacyjnych, zobowiązany jest wyrównać braki programowe  

w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć, w trakcie następnego semestru. 

 

§32 

Egzamin poprawiający oceny. Tryb odwoływania się od oceny rocznej innej 

niż ocena niedostateczna 

 
1. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia 

tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Wyjątek stanowi egzamin 

z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, których egzamin 

powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W związku z tym, że uczeń odwołuje się od oceny rocznej, do egzaminu obowiązuje 

roczny zakres materiału z danego przedmiotu. 

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu o którym mowa w punkcie 2 uzgadnia się z uczniem  

i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych 

nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;  

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 
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6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 5. 1) b) może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela tego 

przedmiotu. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, zwierający: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, skład komisji, termin 

sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu  

oraz ustaloną ocenę, a także zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania  

wraz z uzasadnieniem.  

§33 

Ocena zachowania 
 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy,  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów o: 

1) Warunkach i sposobie uzyskania oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) zaangażowanie w realizację zespołowych projektów gimnazjalnych. 

4. Roczną ocenę zachowania, ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub dysfunkcji  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej (publicznej poradni specjalistycznej). 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. (uchylony). 

8. Uczeń lub jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych  

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wychowawca lub inny nauczyciel,  

po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, ma prawo wnioskować o dokonanie zmian  

w treści uchwały klasyfikacyjnej w zakresie oceny zachowania, jednak nie później  

niż przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

§34 

1. Przyjęte kryteria ocen i wymagania edukacyjne są do pewnego stopnia elastyczne po to, 

by można było uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów. 

2. Powyższy system wewnątrzszkolnego oceniania może podlegać ewaluacji. 
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3. Wychowawcy klas przedstawiają każdego roku zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniom (na lekcjach z wychowawcą) i rodzicom lub prawnym opiekunom  

(na zebraniach). Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad niniejszego statutu. 

Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§35 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowie-

dzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela w szczególności należą: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów; 

2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego i jego modyfikacja 

w miarę potrzeb; 

3) wspieranie rozwoju psychologicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

4) bezstronność, obiektywizm i jawność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów; 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

6) doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej; 

7) planowanie rozwoju zawodowego; 

8) dbałość o pomoce dydaktyczne, pomieszczenia i obiekty przekazane pod opiekę. 

3. Nauczyciel swą pracę wykonuje w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrzne 

regulaminy organów szkoły i dokumenty regulujące pracę szkoły. 

4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

zadaniowe. 

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu. 

6. Do zadań zespołów należy m.in.: 

1) konsultacja szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu 

monitorowania osiągnięć; 

2) doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli; 
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3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

4) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania, planowania wydatków 

edukacyjnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich i innowacyjnych 

programów nauczania i wychowania; 

6) działania zmierzające w kierunku organizowania pracowni, warsztatów szkolnych, 

a także uzupełnianie ich wyposażenia. 

7. Początkującym nauczycielom stażystom i kontraktowym zapewnia się pomoc 

doświadczonego nauczyciela – opiekuna stażu. 

8. Do obowiązków opiekuna stażu należy pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego 

początkującego nauczyciela, pomoc merytoryczna i metodyczna w pracy z uczniami, 

organizowanie lub prowadzenie lekcji koleżeńskich, hospitowanie oraz omawianie zajęć. 

 

§36 

Wychowawca oddziału 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności należy dążyć  

do zapewnienia w całym ciągu nauczania jednego wychowawcy. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) realizacja zadań wychowawczych i pozalekcyjnych, wynikających z rocznego planu 

pracy wychowawcy; 

3) zapewnienie uczniom i ich rodzicom lub opiekunom prawnym wszechstronnej 

informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych działań  

oraz osiągnięć uczniów; 

4) wspomaganie zespołu uczniowskiego, w razie potrzeby inspirowanie i kierowanie 

realizacją podjętych działań; 

5) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, w tym także wspomaganie 

uczniów mających trudności w nauce; 
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6) współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami pracującymi w jego oddziale  

lub innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu 

potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów; 

7) utrzymywanie kontaktów z rodzicami  lub opiekunami prawnymi uczniów w celu 

ustalenia potrzeb wychowawczych uczniów, współdziałania w ich zaspokajaniu  

oraz włączenia w sprawy życia klasy i szkoły. 

4. Wychowawca jest zobowiązany do organizacji spotkań z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi, podczas których informuje ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia. 

5. Na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany  

do pisemnego zawiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o grożącej uczniowi 

ocenie niedostatecznej z przedmiotu. 

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć 

wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadania 

wychowawcy. 

9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy: 

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji, 

2) z przyczyn organizacyjnych. 

10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i przedłożenia pisemnie sformułowanych 

zarzutów przez rodziców lub opiekunów prawnych, bądź też uczniów oraz podpisanie ich 

przez osoby domagające się zmiany. 

§37 

Wicedyrektor szkoły  

1. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora szkoły. 

2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności; 
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2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: 

a) szkolny zestaw programów nauczania, 

b) program wychowawczy szkoły, 

c) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

d) kalendarz imprez szkolnych, 

e) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym, 

f) harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw; 

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 

4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu 

lub w ramach udzielonych pełnomocnictw; 

5) nadzoruje pełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów. 

3. Wicedyrektor: 

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły: 

nauczycieli, wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego, bibliotekarza, doradcy 

zawodowego, a także innych pracowników szkoły; 

2) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio 

nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich 

nauczycieli; 

3) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar  

dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 

4) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem wicedyrektor szkoły oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

4. Dyrektor szkoły lub osoba, która pełni obowiązki dyrektora, może powierzyć obowiązki 

społecznego zastępcy dyrektora nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,  

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

5. Zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora szkoły obejmuje: 

1) podejmowanie decyzji zapewniających prawidłową organizację pracy szkoły  

w czasie nieobecności dyrektora (z wyjątkiem decyzji pociągających za sobą skutki 

finansowe); 

2) organizację zastępstw za nauczycieli nieobecnych; 

3) prowadzenie i aktualizowanie harmonogramu dyżurów; 

4) (uchylony);  

5) inne zadania po uzgodnieniu z dyrektorem. 
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§38 

Pedagog szkolny 

1.   W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w celu rozpoznawania 

możliwości psychofizycznych uczniów oraz rozpoznawania i zaspokajania ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

9) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

10) zaniedbań środowiskowych; 

11) trudności adaptacyjnych, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem się  

w innych systemach edukacji; 

12) odmienności kulturowej. 

2.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest w szczególności w formie: 

1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów oraz zaplanowania 

wsparcia mającego na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów 

ich zaspokojenia, także poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych; 

4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kariery zawodowej; 

6) porad i konsultacji dla uczniów; 

7) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli. 
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3.   Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej 

w środowisku szkolnym; 

3) prowadzenie – w miarę możliwości – terapii indywidualnej i grupowej. 

4.   Pomoc pedagogiczna i psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana jest przez 

pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli tworzących Zespół Wychowawczy, 

spotykający się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Zadania zespołu określa regulamin. 

5.  Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania oraz dla ucznia, u którego dokonane zostało: 

rozpoznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznanie ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych), 

rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień Zespół Wychowawczy zakłada i prowadzi Kartę 

Indywidualnych Potrzeb Ucznia i opracowuje plan działań wspierających zawierający: 

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) metody pracy z uczniem; 

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkole; 

5) działania wspierające rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; 

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradnią psychologiczną - 

pedagogiczną, z poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

6.   Zawartość karty i sposób postępowania z dokumentem normuje regulamin zespołu. 
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7. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej odbywa się za wyrażoną na piśmie zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych uczniów, a w przypadku osób pełnoletnich – za ich zgodą. 

§39 

Doradca zawodowy 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów  

na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia   

i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 

i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  

i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągliwości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Rozdział VII Organizacja pracy szkoły 

§40 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów określonych 

planem nauczania. 

2. (uchylony). 

§41 

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 osób. 
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§42 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo - lekcyjnym. 

2. 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. 

3. W rubryce dziennika klasowego „Obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych” stosuje 

się następujące oznaczenia: 

1)  „ǀ” nieobecność nieusprawiedliwiona, 

2) „+” nieobecność usprawiedliwiona, 

3) „S” spóźnienie na godzinę lekcyjną, 

4) „Z” zwolnienie z lekcji, lecz uczeń jest obecny w szkole (np. reprezentuje szkołę  

na konkursach, zawodach sportowych, występach artystycznych, imprezach 

szkolnych itp.). 

§43 

1. Organizacja zajęć dodatkowych: 

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem 

klasowo-lekcyjnym; 

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych lub na podstawie art. 42 ustawy „Karta nauczyciela”; 

3) liczbę uczestników zajęć dodatkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN lub – 

w przypadku zajęć prowadzonych na podstawie art. 42 „Karty nauczyciela” – 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

 

§44 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia 

każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć 
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edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych  

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala dyrektor szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy. 

§45 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice lub opiekunowie prawni sobie tego życzą: 

1) życzenie powinno być wyrażone w pisemnej formie, nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione; 

2) dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii istnieje możliwość korzystania  

z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy; 

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze 

kościelne; 

4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego 

biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań; 

5) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce 

planowanego spotkania; 

6) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch lekcji tygodniowo; 

7) ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym; 

8) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 

9) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę; 

10) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych; 

11) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania  

i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 
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§46 

Biblioteka 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 

uczniów i rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. Służy do realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, wspiera dokształcanie zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, jak również do korzystania 

z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Zadania biblioteki: 

1) udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom, nauczycielom, innym 

pracownikom szkoły oraz rodzicom; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie u uczniów nawyków czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną  

i społeczną; 

5) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych i przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza biblioteką; 

3) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

4. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych 

imprez; 

2) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością; 

3) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa; 

4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie  

z programem; 

5) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach; 
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6) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

§47 

Świetlica 

1. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów szkoły, których rodzice złożą 

deklarację udziału dziecka w zajęciach świetlicowych w określonych dniach i godzinach. 

Do udziału w zajęciach świetlicowych zobowiązani są także uczniowie, którzy  

nie uczęszczają na naukę religii ani etyki, w czasie trwania tych zajęć. 

2. Czas pracy świetlicy trwa zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy. 

3. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej pod opieką 

wychowawcy Liczebność wychowanków grupy świetlicowej nie przekracza 25 osób. 

4. Do zadań świetlicy szkolnej należą: 

1) rozwijanie i podtrzymywanie wartościowych zainteresowań; 

2) dostarczenie alternatywnych wzorców spędzenia czasu wolnego; 

3) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej; 

4) rozbudzanie i wzmacnianie pozytywnej motywacji do nauki; 

5) promowanie zdrowego stylu życia; 

6) rozwijanie aktywności twórczej; 

7) profilaktyka uzależnień; 

8) edukacja emocjonalna. 

5. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

6. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.  

7. Wychowawca świetlicy odpowiada za: 

1) całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w świetlicy; 

2) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

3) dbałość o aktualny wystrój świetlicy; 

4) udział w pracy zespołu wychowawczego gimnazjum; 

5) uzgodnienie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy. 
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8. Dokumentacja świetlicy: 

1) roczny plan pracy świetlicy; 

2) dziennik zajęć; 

3) regulamin świetlicy 

 

Rozdział VIII Postanowienia końcowe 

§48 

Akty prawne 

W szkole oprócz ustawy, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy obowiązują: 

1. Akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły 

2. Regulaminy wewnętrzne szkoły: 

1) Program profilaktyki szkoły; 

2) Program wychowawczy; 

3) Kryteria oceniania zachowania; 

4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

5) Procedura realizacji projektów edukacyjnych; 

6) Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

7) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

8) Regulamin biblioteki szkolnej; 

9) Regulamin świetlicy szkolnej; 

10) Regulamin porządkowy boiska sportowego; 

11) Warunki korzystania ze stołówki szkolnej. 

§49 

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

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

4. Projekt Statutu Szkoły przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

5. Zmian w niniejszym Statucie można dokonać w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia. Wniosek o dokonanie zmian, organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, 

która po przyjęciu projektu zmian uchwala je. 

http://www.gimnazjum24zabrze.pl/attachments/article/122/Regulamin%20boiska.pdf
http://www.gimnazjum24zabrze.pl/attachments/article/122/Regulamin%20porz%C4%85dkowy%20sto%C5%82%C3%B3wki%20szkolnej.pdf
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6. Rodzice zaznajamiani są ze Statutem Szkoły przez dyrektora szkoły na wcześniejszym 

spotkaniu organizacyjnym, a uczniowie przez wychowawców klas na godzinach 

wychowawczych. 

7. Statut przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21.III.2002 r. 

8. Znowelizowany uchwałą z dnia 17.09.2009 r. 

9. Znowelizowany uchwałą z dnia 31.08.2010 r. 

10. Znowelizowany uchwała z dnia 15.12.2010 r. 

11. Znowelizowany uchwałą z dnia 15.09.2011 r. 

12. Znowelizowany uchwałą z dnia 31.08.2012 r. 

13. Znowelizowany uchwałą z dnia 25.02.2014 r. 

14. Znowelizowany uchwałą z dnia 17.06.2014 r. 

15. Znowelizowany uchwałą z dnia 23.06.2015 r. 

16. Znowelizowany uchwałą z dnia 22.09.2015 r. 

17. Znowelizowany uchwałą z dnia 26.01.2016 r. 

18. Znowelizowany uchwałą z dnia 12.04.2016 r. 

 

 


