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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§l 

 

1. Gimnazjum Akademickie mieści się w Słupsku przy ul. K. Arciszewskiego 22D. 

 

§2 

 

1. Osobą  prowadzącą  szkołę  jest Akademickie Stowarzyszenie Oświatowe w Słupsku. 

2. Nadzór  pedagogiczny  nad  placówką  sprawuje  Pomorski  Kurator Oświaty w Gdańsku. 

 

§3 

 

1. Czas trwania nauki w Gimnazjum wynosi trzy lata. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

4. Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły 

 

 

 

 

                                                                   Rozdział II 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§4 

 

1. Podstawowymi celami i zadaniami Gimnazjum są:   

1) kształcenie i wychowywanie młodzieży,   

2) rozwijanie  u  wychowanków  poczucia  odpowiedzialności,  miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości kultur Europy i świata, 

3) dążenie  do  zapewnienia  każdemu  uczniowi  warunków  niezbędnych  do  jego 

rozwoju.   

2.  Do celów i zadań należy w szczególności: 

1) umożliwienie  zdobycia  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do podjęcia nauki w 

szkole ponadgimnazjalnej, 

2) umożliwienie  absolwentom  dokonania  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku 

kształcenia, 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów  

i zadań określonych w przepisach o oświacie, stosownie do warunków szkoły  

i wieku uczniów, 

4) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  odpowiednio  do  warunków  szkoły  i  wieku 

uczniów, 

5) zadania profilaktyczne,   

6) bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w szkole.   

3. Gimnazjum  realizuje swoje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady 

etyki, w szczególności: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

4. Zadania szkoły to także: 
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1) kontynuowanie  kształcenia  umiejętności  posługiwania  się  językiem  polskim, 

wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) edukacja medialna, czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru  

i wykorzystania mediów, 

3) edukacja zdrowotna - kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych 

ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, 

porządkowanie  i  wykorzystywanie  informacji  z  różnych  źródeł  z  

zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy  

z bibliotekarzem przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru 

biblioteki, 

5) skuteczne  nauczanie  języków  obcych  i  dostosowanie  zajęć  do  poziomu 

przygotowania  ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

5. Szkoła w szczególności: 

1) wspiera rozwój intelektualny, psychiczny, fizyczny i zdrowotny ucznia, 

2) stara się kształcić wolę ucznia i zaspokajać jego potrzebę przeżywania sukcesów, 

3) dąży  do  kształtowania  środowiska  sprzyjającego  uczeniu  się,  rozwija  motywację 

uczniów, jako jedną z najważniejszych sił ukierunkowujących ich działania, 

4) stara się przygotować uczniów do życia w rodzinie, 

5) przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie przyrody i techniki, 

6) zapewnia  uczniom  bezpieczeństwo  podczas  zajęć  obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i podczas zajęć poza terenem szkoły oraz   

w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, 

7) sprawuje w czasie zajęć organizowanych przez szkołę funkcje opiekuńcze wobec 

każdego ucznia i w razie potrzeby wybiera właściwy rodzaj pomocy, 

8) umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, 

9) kształci umiejętności ucznia, 

10) promuje zdrowy tryb życia uczniów. 

6. Szkoła zapewnia warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole poprzez: 

1) prawidłowo opracowany tygodniowy rozkład zajęć z zachowaniem zasad higieny 

pracy, 

2) pełną opiekę w czasie trwania zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 

3) pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z harmonogramem (przerwy), 

4) opiekę podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów do teatru, kina, itp.. 

 

Uwaga: Szkoła nie przejmuje opieki nad uczniem w czasie wolnym od w/w zajęć. 

 

7. Zadania i cele szkoła realizuje poprzez: 

1) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych, 

2) prowadzenie  zajęć  lekcyjnych  metodami  aktywizującymi  ucznia  w  procesie 

nauczania, 

3) stwarzanie  sytuacji  umożliwiających  uczniom  wykorzystanie  zdobytej  wiedzy          

i umiejętności w praktycznym działaniu, 

4) szkolny zestaw programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

5) tworzenie warunków umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy przewidzianej 

podstawami  programowymi  oraz  wybranymi  programami  nauczania,  zdobycie 

podstawowych umiejętności samokształcenia, zastosowanie wiedzy teoretycznej  

w  praktyce,  czytanie  tekstów  kultury  ze  zrozumieniem,  korzystanie z różnych 

źródeł  informacji,  zbieranie  i  analizowanie  danych,  rozwiązywanie problemów 
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oraz przygotowanie do dalszej edukacji, 

6) poznanie  bogactwa  historycznego  i  kulturowego  kraju  i  regionu,  rozwijanie 

poczucia tożsamości narodowej i regionalnej oraz postaw patriotycznych  

w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych organizowanych w szkole i poza 

nią w dni robocze lub wolne od nauki (np. ferie), 

7) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających zdobywanie wiedzy zgodnie                                 

z zainteresowaniami  uczniów  oraz  ich  dalszym  kształceniem,  w  zakresie   

wykraczającym poza program obowiązkowych przedmiotów nauczania, realizując  

indywidualne programy nauczania, 

8) przygotowanie młodzieży do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie 

w Polsce i w Europie, poprzez umiejętność współpracy w zespole, demonstrowanie 

solidarności, uświadomienie obywatelskich praw i obowiązków, 

9) organizowanie zajęć  nadobowiązkowych wynikających z zainteresowań uczniów, 

możliwości  kadrowych  i  finansowych  szkoły  (dodatkowe  koła  nieujęte   

w planie szkoły, a zaproponowane przez rodziców i młodzież) mogą być płatne  

i odbywać się na terenie szkoły, 

10) określenie  szczegółowych  zasad  oceniania  zawartych  w  wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania i przedstawienie ich na początku roku szkolnego uczniom oraz 

ich rodzicom, 

11) organizację  zajęć  dydaktyczno- wyrównawczych  w  porozumieniu  z  Radą 

Rodziców- dla uczniów posiadających braki w wiadomościach, 

12) zwiększenie  obowiązkowych  zajęć    w  zależności  od  potrzeb  i  możliwości 

finansowych szkoły, 

13) szkolny zestaw programów z poszczególnych przedmiotów opracowanych na 

podstawie podstawy programowej. 

 

§ 5 

 

1. Szkoła  organizuje  pomoc  psychologiczną/pedagogiczną.  Pomoc  udzielana  jest  na 

wniosek nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa lub rodziców (lub prawnych 

opiekunów) ucznia. 

2. Pomoc pedagogiczna/psychologiczna może być organizowana w formie: 

1) kierowania na zajęcia specjalistyczne lub terapeutyczne do poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, 

2) kierowania  na  badania  pedagogiczne,  psychologiczne  oraz  inne  w  zależności  

od potrzeb, 

3) kierowania na zajęcia terapeutyczne, 

4) pedagog/psycholog uczestniczy w opracowaniu programów terapeutycznych. 

 

§ 6 

 

Szkoła może prowadzić na życzenie Rodziców nauczanie indywidualne z pełną odpłatnością 

(według  rzeczywistych  kosztów  kształcenia  określonych  przez  szkołę  i  w  godzinach 

uzgodnionych pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicami – opiekunami). 

 

§ 7 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej  jednemu  

z nauczycieli - uczącemu w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. 

2.  Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest, aby 
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wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia. 

 

 

Rozdział III 

Organy szkoły 

 

§ 8 

 

1. Organami w Niepublicznym Gimnazjum są:   

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy organ szkoły ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji, określonych odrębnymi przepisami, które są zgodne ze 

Statutem Szkoły. 

3. Zaistniałe spory oraz konflikty między wymienionymi organami rozstrzyga się  

w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły, poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, 

zawsze  z  udziałem    dyrektora  szkoły.  Od  podjętych  decyzji  przysługuje  stronom 

odwołanie do organu prowadzącego szkołę. 

4. Tryb  wyboru  i  odwołania  członków  poszczególnych  organów  szkoły określają odrębne 

przepisy. 

5. Organy  szkoły  deklarują  kierowanie  się  w  swej  działalności  nadrzędnym interesem, 

jakim jest dobro Szkoły. 

6. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania, wzajemnego informowania się  

o podjętych działaniach. 

Dyrektor 

 

§ 9 

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, jakim jest niepubliczne gimnazjum. Kieruje 

procesem dydaktyczno - wychowawczym szkoły, kontroluje pracę zespołu pedagogicznego 

oraz innych zatrudnionych osób, a także jest ich bezpośrednim przełożonym. 

 

§ 10 

 

1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie  

i nadzorowanie pracy Szkoły, a w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły; 

3) zapewnia odpowiednie warunki materialne i organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły; 

4) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

6) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz 

umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

7) realizuje uchwały organów Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

8) opracowuje i realizuje plan finansowy Szkoły w porozumieniu z Organem 
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Prowadzącym; 

9) opracowuje projekty planów pracy Szkoły i po ich zatwierdzeniu kieruje ich realizacją; 

10) ustala organizację pracy Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

11) przedkłada Radzie Pedagogicznej, w celu podjęcia uchwały, projekty  innowacji  

i eksperymentów pedagogicznych; 

12) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

13) wstrzymuje wykonanie uchwał organów,  niezgodnych z przepisami prawa; 

14) współdziała z Organem Prowadzącym, w zakresie realizacji swych zadań, które 

wymagają takiej współpracy; 

15) realizuje zalecenia i wnioski organów,  organizuje administracyjną i gospodarczą  

obsługę Szkoły oraz sprawuje nadzór nad jej działalnością; 

16) organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

17) nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Szkole dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość 

wykorzystywania  druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

18) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole; 

19) kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole; 

20) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole; 

21) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonalenia 

zawodowego; 

22) zapewnia pomoc nauczycielom odbywającym staż na kolejny stopień awansu 

zawodowego; 

23) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie; 

24) prowadzi politykę kadrową Szkoły; 

25) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników; 

26) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym                                              

pracownikom Szkoły; 

27) współpracuje z pozostałymi organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi w zakresie 

spraw wychowawczych i opiekuńczych; 

28) współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz 

edukacji, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich; 

29) Dyrektor Szkoły uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Organu 

Prowadzącego, na których omawiane są sprawy Szkoły; 

30) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

31) Dyrektor może powołać komisję nauczycieli do przeprowadzenia określonej pracy 

(wykonania określonego zadania). Każdorazowo określa zasady działania                                   

i kompetencje takiego zespołu; 

32) Dyrektor szkoły organizuje, nadzoruje proces rekrutacji kandydatów do szkoły, oraz 

przyjmuje uczniów do szkoły; 

33) Do zadań Dyrektora w zakresie współpracy z rodzicami należy: 

a) organizowanie  ogólnych, okresowych spotkań rodziców z wychowawcami 

nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz dyrektorem nie rzadziej  niż raz 

na kwartał; 

b) przekazywanie Organowi Prowadzącemu, Radzie Pedagogicznej opinii, uwag, 

propozycji i wniosków rodziców dotyczących funkcjonowania szkoły.  

 

Rada Pedagogiczna 
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§ 11 

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania, opieki. 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor  szkoły  i  wszyscy nauczyciele  zatrudnieni  

w  szkole. W  zebraniach  Rady Pedagogicznej  mogą  brać  także  udział   

z  głosem  doradczym  osoby  zapraszane  przez dyrektora. 

2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw  poruszanych  na  zebraniu  Rady,  a  które  mogą  naruszać  interes  szkoły,  dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze , w związku z  klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz  

w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zasady organizowania zebrań okreś1a regulamin Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  i  porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Zebrania  Rady  Pedagogicznej  mogą  być  zwoływane  przez  organ  prowadzący; 

przewodniczącym jest wówczas osoba wyznaczona przez ten organ. 

 

§ 12 

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 

1.Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły;  

2.Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

3.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły; 

4.Ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły;  

5.Ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym 

sprawowanego  nad  szkołą przez  organ  sprawujący  nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

§ 13 

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

 

1.Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2.Projekt planu finansowego szkoły; 

3.Wnioski  dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i  innych wyróżnień;  

4.Propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych  prac  

i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

 

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej 1/2 jej członków i są odnotowywane w protokole zebrań Rady  

                                                                      § 14 
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W Gimnazjum Akademickim działają zespoły przedmiotowe nauczycieli oraz powoływane 

doraźnie komisje i zespoły problemowo- zadaniowe. Powoływanie zespołów i komisji 

następuje  na  wniosek  dyrektora  lub  Rady  Pedagogicznej,  a  ich  zadania  wynikają                             

z określonych przepisów oświatowych, Statutu lub bieżących potrzeb. 

 

Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:   

1. Opracowanie programu wychowawczego szkoły. 

2. Opracowanie  programu  profilaktyki  dostosowanego  do  potrzeb  rozwojowych uczniów. 

3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zarówno indywidualnych, jak  

i zespołów klasowych. 

4. Przygotowanie do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.  

 

Do zadań zespołu do spraw ewaluacji należy w szczególności:   

1. Prowadzenie i przetwarzanie informacji niezbędnych w ewaluacji. 

2. Współpraca  z  dyrektorem  w  przeprowadzaniu  ewaluacji  zgodnie  z zasadami 

sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

3. Opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji. 

 

Nauczyciele  danego  przedmiotu  lub  grupy  przedmiotów  pokrewnych  tworzą  zespół 

przedmiotowy.   

 

Cele i zadania zespołu przedmiotowego:   

1. Zorganizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  uzgadniania  sposobów realizacji programów 

nauczania. 

2. Korelowanie treści nauczania przedmiotów. 

3. Podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników. 

4. Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych. 

5. Opiniowanie przygotowanych programów autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych.   

 

Rada Rodziców 

 

§ 15 

 

1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów Gimnazjum , a jej zasady 

uchwala walne zebranie rodziców. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

z postanowieniami Statutu. 

3. Rada Rodziców  jest  powołana do współpracy ze Szkołą w zakresie wszystkich spraw 

związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia i funkcjonowania. 

4. Rada  Rodziców  Gimnazjum  Akademickiego może  występować  do  Rady  Pedagogicznej 

i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. W  skład  Rady  Rodziców  wchodzą  członkowie  rad  klasowych,  wybrani  w  wyborach 

podczas zebrań rodziców danego oddziału. 

6. Wybory przeprowadza wychowawca każdego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym. 

7. Rada Rodziców współpracuje ze szkołą w zakresie wychowania i profilaktyki 

§ 16 

 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
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1) opiniowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczego                           

i  Szkolnego Programu Profilaktyki, WZO; 

2) organizowanie spotkań w porozumieniu z dyrektorem, psychologiem, lekarzem, policją 

itp.; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu działań poprawy efektywności kształcenia                                

i wychowania; 

4) Rada  Rodziców  może  gromadzić  fundusze  ze  składek  lub  innych  źródeł                                

z przeznaczeniem na cele statutowe szkoły; 

5) Rada Rodziców działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej; 

6) Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

7) szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców ustala Regulamin Rady Rodziców, 

który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły; 

8) Rada  Rodziców  wykonuje  inne  zadania  na  wniosek  dyrektora  lub  organu 

prowadzącego wynikające z przepisów oświatowych. 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 17 

 

1) W szkole działa Samorząd Uczniowski:  

1) zasady  działania  Samorządu  i  wyboru  jego  organów  określa  uchwalony  przez 

uczniów Regulamin i zatwierdzony przez ogół uczniów na walnym zebraniu, 

2) organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, 

3) regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły, 

4) uprawnienia Samorządu określa Ustawa o systemie oświaty oraz Statut, 

5) samorząd reprezentuje interesy wszystkich uczniów. 

 

§ 18 

1. Samorząd ma prawo do: 

1) zapoznania  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celem  i  stawianymi wymaganiami, 

2) opiniowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, 

3) oceny pracy nauczycieli szkoły, 

4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

5) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji  

między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania  własnych 

zainteresowań, 

6) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

7) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, 

sportowej  oraz  rozrywkowej-  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami 

organizacyjnymi, 

8) przedstawiania  dyrektorowi,  radzie  pedagogicznej,  organowi  prowadzącemu 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły. 

Szczegółowe zasady działania SU określa jego Regulamin. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy w szkole 

 

                                                                        § 19 
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Dyrektor 

szkoły podaje je do wiadomości nauczycieli najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, uczniom— najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz rodzicom- 

najpóźniej na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu. 

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

określa  arkusz  organizacyjny  szkoły,  opracowany  przez  dyrektora,  na  podstawie 

przepisów oświatowych w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny 

szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

4.   Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane są  w formie aneksów. 

 

§ 20 

 

1. Oddział złożony jest z uczniów, którzy  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem  nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym  planem  nauczania i  programem wybranym z zestawu programów dla danej 

klasy, a dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Ilość  zajęć  edukacyjnych  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  określa  tygodniowy 

rozkład, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,  

z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie  

klasowo- lekcyjnym. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. Zajęcia  odbywają  się  zgodnie  z  harmonogramem  określonym  przez  dyrektora                                      

w systemie jednozmianowym. 

6. Oddziały mogą być podzielone na grupy na zajęciach z języków obcych i  informatyki    oraz  

na  zajęciach,  dla  których  z  treści  programów  nauczania  wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń (w tym laboratoryjnych). 

7. Zajęcia  wychowania  fizycznego  prowadzone  są  w  grupach  liczących  od  12-26 uczniów. 

8. Niektóre  zajęcia  obowiązkowe,  np.  wychowanie  fizyczne  i  języki  obce,  koła 

zainteresowań,  elementy  informatyki,  zajęcia  fakultatywne  lub  inne  zajęcia 

nadobowiązkowe  mogą  być  prowadzone  poza  systemem  klasowo- lekcyjnym   

w grupach między klasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. szkoły zimowe, 

warsztaty  ekologiczne,  obozy  wyjazdowe,  obozy  językowe- również  poza  granicą kraju, 

zajęcia na basenie i w innych formach). 

9. Dyrektor organizuje, w ramach posiadanych środków finansowych , koła zainteresowań  

i zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów ( poza systemem klasowo-lekcyjnym). 

10. Organizacja wycieczek, obozów i innych wyjazdów wymaga pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

11. Zajęcia, o których mowa w pkt.10 są organizowane przez szkołę, a finansowane przez 

rodziców  lub  dofinansowywane  przez  szkołę  w  ramach  posiadanych  środków 

finansowych. 

 

 

§ 21 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz słuchaczy szkół 

wyższych  kształcących nauczycieli- na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia, zawartego między Szkołą a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 22 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Nauczycieli  oraz  innych  pracowników  Niepublicznego  Gimnazjum zatrudnia  dyrektor. 

3. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczno- wychowawczą  i  opiekuńczą,  jest 

odpowiedzialny  za  jakość  i  wyniki  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  jego 

opiece uczniów. 

4. Nauczyciel  zobowiązany  jest  rzetelnie  realizować  podstawowe  funkcje  szkoły:  

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia                                    

i własnej.   

5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy. 

6. Każdy  nauczyciel  zatrudniony  w  Gimnazjum  zapoznaje  się  z  następującymi 

dokumentami regulującymi  funkcjonowanie  szkoły:  Statut,  Regulamin  Rady 

Pedagogicznej, Program  Wychowawczy,  Program  Profilaktyczny, przepisy BHP. 

 

 

 

§ 23 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zapisów statutowych, 

2) zgłoszenia wniosku z propozycją programu nauczania  dla danej klasy dyrektorowi 

przed podjęciem uchwały przez  Radę Pedagogiczną, 

3) realizowania w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania, 

dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów w danym oddziale, 

4) dbania  o  pomoce  dydaktyczno- wychowawcze  i  sprzęt  szkolny  oraz doskonalenie 

posiadanej bazy dydaktycznej, 

5) doskonalenia  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszenia  poziomu  wiedzy 

merytorycznej, 

6) stosowania nowatorskich metod pracy, 

7) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

8) przestrzegania  zasad  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz 

przeprowadzania  egzaminów,  a  także  przestrzegania  przepisów  dotyczących 

obowiązku szkolnego, 

9) sprawiedliwego  traktowania  wszystkich  uczniów  oraz  bezstronnego  

i obiektywnego ich oceniania, 

10) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu  

o rozpoznawanie ich  potrzeb, 

11) kontrolowania na każdej lekcji obecności uczniów, 

12) stosowania zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

13) egzekwowania i przestrzegania regulaminów w pracowni, sali   gimnastycznej, 

boiskach sportowych, 

14) pełnienia dyżurów wg harmonogramu, 

15) powiadomienia uczniów i wychowawcy klasy o przewidywanych półrocznych                        

i  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  dydaktycznych  i  ocenie  zachowania; 

brania  czynnego  udziału  w  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej  
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i  realizowania  jej uchwał, 

16) prowadzenia dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, dziennik lekcyjny), 

17) sporządzania zestawień statystycznych, dotyczących klasy oraz innych zestawień                         

i  wykazów według potrzeb dyrekcji szkoły, 

18)  wykonywania  zarządzeń,  poleceń  i  wytycznych  organów  administracji  szkolnej                       

i bezpośrednich przełożonych, 

19) wpisywania  uwag  i  ocen  ucznia  do  dziennika,  

20) ścisłego  przestrzegania  regulaminu  pracy,  tygodniowego  planu  lekcji  i  planu  

zastępstw  za  nieobecnych  nauczycieli, ustalonych  przez dyrekcję szkoły i zadań 

wynikających z przydziału czynności, 

21) informowania  dyrektora  o  wypadkach  i  trudnościach  w  pracy  dydaktycznej                          

i wychowawczej.  

  

2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:  

a) życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  powierzonych  mu  uczniów,  przestrzeganie 

ustalonych z rodzicami zasad zwalniania ucznia z lekcji, 

b) udzielanie  pierwszej  pomocy  poszkodowanemu  uczniowi,  zgodnie  z procedurą  

postępowania  w  przypadku  dojścia  do  urazu  ciała  lub wypadku  ucznia, 

pozostającego  pod opieką szkoły (jeśli trzeba w pierwszej kolejności informować 

pogotowie). 

 

§ 24 

 

1. Oddział powierza się szczególnej opiece nauczyciela wychowawcy. 

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  wskazane  jest,  aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami,                                

a szczególnie: 

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

i przygotowania do dalszej edukacji oraz do życia w rodzinie i społeczeństwie,   

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych, 

c) podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole  

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności uczniowskiej, 

d) przeciwdziałanie  zjawiskom  patologii,  w  tym  mobbingowi  i  uzależnieniom   

od alkoholu i środków odurzających, prowadzenie działalności zapobiegawczej,  

a w przypadku stwierdzenia zaistniałych zagrożeń - stosowanie ustalonych  

w procedurach szkolnych- zasad postępowania. 

4.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.3 powinien: 

a) otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) planować i organizować współdziałanie z uczniami i ich rodzicami poprzez różne formy 

życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół  uczniowski, 

c) ustalać treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 

d) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując 

działania wychowawcze,   

e) współdziałać  z  rodzicami  ucznia  oraz  pedagogiem/psychologiem  szkolnym                                            

w zakresie  kontroli  i  sposobu  usprawiedliwiania  nieobecności  w  szkole  oraz 

egzekwowania obowiązku szkolnego, według ustalonych procedur szkolnych, 

f) prowadzić  dokumentację  klasową,  tj.  dziennik  lekcyjny  i  arkusze  ocen oraz 

wypisywać uczniom świadectwa. 
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5.  Każdy wychowawca zobowiązany jest do: 

1) terminowych spotkań z rodzicami, 

2) przygotowania programu wychowawczego klasy, 

3) przygotowania tematów godzin do dyspozycji wychowawcy, 

4) posiadania listy obecności rodziców na zebraniach, 

5) utrzymywania  kontaktu  z  rodzicami  uczniów  oraz  włączania  ich  w  sprawy  życia 

klasy i szkoły.   

 

§ 25 

 

1. Współpraca wychowawców , nauczycieli  i rodziców polega na:   

1) organizowaniu  okresowych  spotkań  wychowawców  z  rodzicami  według  planu 

pracy szkoły (nie rzadziej niż trzy razy w roku), 

2) przedstawianiu rodzicom klas I wewnątrzszkolnych zasad oceniania i programu 

wychowawczego  na  pierwszym  spotkaniu  klasowym  oraz  przypomnieniu  go                              

w pozostałych  klasach we wrześniu kolejnego roku szkolnego, 

3) określeniu terminu, kiedy rodzice będą mogli uzyskać indywidualne infomacje na temat 

swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce (w razie nieobecności 

wychowawcy- informacji  powinien udzielić nauczyciel uczący w danej klasie), 

4) angażowaniu  rodziców  w  organizowanie  przez  szkołę  imprez  i wycieczek 

klasowych, 

5) przekazywaniu  opinii  i  uwag  rodziców  na  temat  pracy  nauczycieli  i  szkoły 

dyrektorowi i organowi prowadzącemu, 

6) współdziałaniu    z  rodzicami  w  celu  udzielania  im  pomocy  w  działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, 

7) zawiadomieniu    pisemnym  rodziców  lub  opiekunów  ucznia  o  ocenie  nagannej 

zachowania  na  tydzień  przed  klasyfikacją  oraz  o  proponowanej  ocenie 

niedostatecznej  zajęć   edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją, 

2. Formy współdziałania wychowawcy z uczniami i ich rodzicami nie mogą być sprzeczne   z 

prawami ucznia. 

3. Szkoła współdziała z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki. 

 

§ 26 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach klasowych tworzą zespoły wychowawcze, 

zespoły  wynikające  z  bloków  przedmiotowych  oraz  inne  zespoły  problemowo zadaniowe, 

których zadaniem jest: 

1) ustalanie zestawu programów nauczania dla konkretnego oddziału, 

2) modyfikowanie ustalonego zestawu programów nauczania, 

3) ustalanie sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych, 

4) przygotowanie wskaźników diagnozy oddziałów, 

5) wspólne ustalanie i realizacja zadań wychowawczych oraz współpraca z pedagogiem 

szkolnym, 

6) organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia. 

2. W  Gimnazjum Akademickim działają międzyoddziałowe zespoły przedmiotowe. 

3. Zespoły przedmiotowe oraz ich przewodniczących powołuje dyrektor. 

4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) współpraca  nauczycieli  tego  samego  przedmiotu  i  pokrewnych  dla  uzgodnienia 

wyboru i sposobów realizacji programów nauczania 

2) korelowanie treści nauczania i umiejętności przedmiotów pokrewnych, 
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3) wspólne ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania, 

4) opracowanie  i  organizacja  badania  wyników  nauczania  i  próbnych  testów  dla 

poszczególnych klas, 

5) doradztwo metodyczne dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

6) organizacja otwartych lekcji oraz lekcji koleżeńskich, 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

8) uzupełnianie wyposażenia w pomoce i sprzęt sal lekcyjnych oraz troszczenie się  

o bieżącą konserwację oraz ich spisywanie z inwentarza w miarę zużywania, 

9) opiniowanie przygotowanych w szkole programów własnych, innowacji  

i eksperymentów oraz programów modyfikowanych, 

10) przygotowanie promocji szkoły. 

 

 

Rozdział VI 

Uczniowie szkoły 

 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

 

 

§ 27 

 

1. Uczeń Gimnazjum Akademickiego ma prawo do: 

1) rzetelnej wiedzy i zaangażowania nauczyciela w sprawy nauczania i wychowania,   

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej, 

3) własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

4) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

5) znajomości kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,   

6) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

7) ochrony i poszanowania jego godności, 

8) korzystania z doraźnej pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami (stypendia 

gminne, socjalne), 

9) współdziałania w grupie rówieśniczej, 

10) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) wyrażania opinii (przed dyrektorem, nauczycielami, organem prowadzącym) 

dotyczącej szkoły i usprawnienia jej działalności, 

12) swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań  światopoglądowych  i  religijnych,  jeżeli  nie 

narusza to dobra innych osób, 

13) rozwijania  zainteresowań, zdolności i talentów, 

14) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

15) w przypadku trudności w nauce uczeń może uzyskać pomoc nauczyciela na zajęciach 

wyrównawczych organizowanych przez Radę Rodziców lub szkołę, 

16) pomocy nauczyciela w przygotowywaniu do  konkursów i olimpiad, 

17) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz zawodowego, 

18) nietykalności osobistej, 

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

20) korzystania z księgozbioru biblioteki,   

21) korzystania z opieki zdrowotnej, 
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22) odwoływania się od oceny zachowania oraz od oceny z przedmiotów na zasadach 

określonych w Wewnątrzszkolnch Zasadach Oceniania , 

23) wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszania  się, 

24) wyjazdów  na  wycieczki  naukowe,  turystyczno - krajoznawcze  i  obozy wędrowne, 

uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych, 

25) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swojej wiedzy i umiejętności, 

26) korzystania  z  praw  wynikających  z  posiadania  szczęśliwego  numerka (nie dotyczy 

to dnia, w którym zapowiedziany był sprawdzian lub praca klasowa),                            

27) Uczeń ma prawo do własnego światopoglądu i wyznania,                                                  

28) Uczeń  ma  prawo  do  pełnej  wiedzy  w  zakresie  wychowania  seksualnego,  chorób 

zakaźnych, alkoholizmu itp. 

 

W przypadku, gdy prawa dziecka są łamane, uczeń ma prawo złożyć pisemną skargę   

do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego. Odpowiedź jest udzielana w ciągu 7 dni od daty 

złożenia wniosku. 

 

§ 28 

 

1. Uczeń Gimnazjum Akademickiego  ma obowiązek: 

1) zgłaszania dyrektorowi, wychowawcy klasy wszelkich naruszeń Statutu i Regulaminu 

Uczniowskiego, 

2) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie  Szkoły, 

3) naprawiania  wyrządzonej przez siebie szkody materialnej, 

4) zwracania wypożyczonych książek, 

5) przestrzegania  zakazu  używania  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, 

6) regularnego przygotowywania się do lekcji , właściwego zachowania się w ich trakcie 

oraz na zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach, 

7) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

8) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

9) zachowania podczas lekcji należytej uwagi, nierozmawiania, nieprzeszkadzania innym,   

10) postępowania w sposób odpowiedzialny, dbania o dobre imię Szkoły zarówno  

w czasie godzin lekcyjnych , jak i po ich zakończeniu, 

11) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i  życiu  szkoły; 

punktualnego przychodzenia na lekcje, 

12) brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

13) dbania o tradycje szkoły,   

14) podporządkowania  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  dyrektora,  organu          

prowadzącego,  Rady  Pedagogicznej,  Rady  Rodziców,  ustaleniom  wychowawcy  

klasy, Samorządu Uczniowskiego, 

15)  w  dniach  uroczystości  szkolnych  noszenia  odświętnego  stroju  uczniowskiego   

w kolorach białym i granatowym lub białym i czarnym oraz munduru (w klasach  

o profilu mundurowym), 

16) nieopuszczania samowolnie terenu szkoły,   

17) uczestniczenia aktywnie  w życiu szkoły,   

18) niestosowania  wyzywającego makijażu, koloru włosów  i paznokci, nienoszenia 

dużych kolczyków,  nieprzynoszenia  do  szkoły  rzeczy  wartościowych,  które  mogą  

być przedmiotem  kradzieży np. biżuterii , sprzętu elektronicznego, 

19) bezwzględnego uzupełniania zaległości po każdej nieobecności na lekcji, 
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20) brania udziału w wewnątrzszkolnych badaniach przedmiotowych, wynikających   

z planu pracy szkoły,   

21)  pisemnego  usprawiedliwiania  nieobecności,  wystawionego  przez  rodzica  ucznia 

(prawnego opiekuna) w terminie do 7 dni od powrotu do szkoły, 

22)  przestrzegania ciszy na korytarzach podczas trwania zajęć lekcyjnych, 

23) szanowania poglądów i przekonań innych, 

24) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych 

w zaufaniu,  

25) szanowania wolności i godności innych ludzi, przestrzegania zakazu 

rozpowszechniania we wszelkiej formie treści o charakterze: faszystowskim, 

rasistowskim, pornograficznym, wulgarnym, satanistycznym oraz innym, godzącym      

w godność osoby ludzkiej,   

26) przestrzegania zakazu agitacji politycznej i ideologicznej,   

27) przestrzegania  zakazu  nagrywania,  fotografowania,  filmowania  i  rejestrowania                     

w jakiekolwiek formie wizerunku i wypowiedzi nauczycieli, pracowników szkoły                              

i uczniów, bez ich zgody oraz mienia szkoły bez zgody Dyrektora, jeżeli  

w/w materiały naruszają godność  danej  osoby  lub  dobre  imię  szkoły  oraz  

publikowania  w/w  materiałów w jakiekolwiek postaci bez zgody osób 

zainteresowanych.   

 

§ 29 

 

1. Rodzice, którzy wraz z uczniem wyjeżdżają na dłuższy czas w czasie roku szkolnego za 

granicę lub zmieniają adres zamieszkania, mają obowiązek pisemnie zawiadomić o tym 

szkołę. 

2. Czas  przebywania  w  szkole  jest  określony  planem  lekcji.  Uczeń, który  z ważnych 

przyczyn  musi  opuścić  teren  szkoły,  zgłasza  to  wychowawcy  lub nauczycielowi 

dyżurującemu po uprzednim okazaniu zwolnienia od rodziców.   

3. Na  terenie  szkoły  uczeń  może  przebywać  bez  opieki  nauczyciela  po  zakończonych 

zajęciach tylko za zgodą rodziców, którzy złożyli odpowiednią deklarację w sekretariacie 

szkoły.   

 

§ 30 

 

1. Uczniom osiągającym wyróżniające postępy w nauce może zostać przyznane stypendium 

lub nagroda rzeczowa. 

2. O  przyznaniu  nagrody  rzeczowej  decyduje  dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą 

Pedagogiczną. 

3. Innymi formami nagrody są: 

1) pochwała na forum klasy, 

2) pochwała na forum szkoły, 

3) pochwała pisemna z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej, 

4) prezentacja sylwetki ucznia i jego dokonań  w gablocie osiągnięć uczniowskich, 

5) list pochwalny, 

6) dyplom. 

 

§ 31 

 

1. W  stosunku  do  uczniów  niewywiązujących  się  ze  swoich    obowiązków, mogą być 

stosowane kary porządkowe; karami porządkowymi są: 
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1) upomnienie udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę na forum klasy, 

2) upomnienie  nauczyciela  lub  wychowawcy  udzielone w  obecności  rodziców  lub  

pedagoga/psychologa szkolnego,   

3) upomnienie udzielone przez dyrektora, 

4) nagana udzielona przez dyrektora, 

5) przeniesienie do równoległej klasy. 

 

 

Rozdział VII 

Zasady rekrutacji 

 

§ 32 

 

1.  Do klasy pierwszej Gimnazjum Akademickiego przyjmowani są uczniowie, którzy 

ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową. 

2. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do jego ukończenia, nie dłużej jednak niż do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 

3. Gimnazjum nie ma określonego obwodu szkolnego. 

4. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum oraz klas 

programowo wyższych ( zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

5. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami rekrutacji do 

Gimnazjum. Do klas programowo wyższych uczniowie przyjmowani są w miarę wolnych 

miejsc, po wcześniejszej rozmowie Dyrektora z rodzicami ( prawnymi opiekunami )                    

i samym uczniem. 

6. Dyrektor sprawuje kontrolę i dokumentuje spełnianie obowiązku szkolnego 

 

 

 

Rozdział VIII 

Finansowanie szkoły 

 

§33 

 

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów zobowiązują się do terminowego uiszczania 

uchwalonych opłat, zgodnie z umową zawartą ze szkołą reprezentowaną  przez Dyrektora. 

 

Szkoła jest utrzymywana przez Akademickie Stowarzyszenie Oświatowe w Słupsku. 

Działalność szkoły finansowana jest z dotacji budżetu państwa i z dotacji budżetów 

samorządów lokalnych (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty) oraz wpłat 

rodziców. Szkołę mogą wspierać materialnie osoby fizyczne i prawne. 

 

§34 

 

Szkoła może przyznawać stypendia i udzielać doraźnej pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej. Szczegółowa procedura 

przyznawania pomocy materialnej zawarta jest w Regulaminie Stypendialnym zatwierdzonym 

przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

§35 
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Majątek szkoły stanowią składniki przekazane do jej dyspozycji przez organ prowadzący oraz 

składniki majątkowe przekazane szkole przez darczyńców (osoby prawne i fizyczne), w tym 

rodziców uczniów. 

Za zarząd majątkiem odpowiedzialny jest Dyrektor Gimnazjum. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 36 

 

1. Statut Gimnazjum Akademickiego może ulec zmianie w całości lub w części.  

2. Statut Gimnazjum Akademickiego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków 

społeczności  szkolnej:   

1) organy Gimnazjum, 

2) uczniów, 

3) rodziców.   

3. Dyrektor umożliwia zapoznanie się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej.   

 

§ 37 

  

1. Statut wchodzi w życie po ogłoszeniu przez założyciela. 

2. Postanowienia Statutu obowiązują po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

 

§ 38 

 

Szkoła posiada i używa pieczęć urzędową, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 
 

 


