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WSTĘP 

 

Kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka – działalność 

gimnazjum ma służyć wychowaniu dzieci i młodzieży na miłujących Ojczyznę obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 Realizując prawo każdego dziecka do kształcenia, wychowania i opieki, szkoła przyjmuje  

za naczelną zasadę podmiotowość dziecka w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych – wzajemnie spójnych i nierozłącznych. 

 W realizacji tych zadań szkoła kieruje się troską o pełny, harmonijny i wszechstronny rozwój 

dziecka – intelektualny, psychiczny i fizyczny, oraz o wzbogacanie jego osobowości – zgodnie z duchem 

czasów, których dzieci i młodzież będą współtwórcami. 

 Działalność szkoły służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia obowiązku, kształtowaniu 

postaw patriotycznych i obywatelskich, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

 Działalność szkoły opiera się na zasadach tolerancji, demokracji i poszanowania drugiego 

człowieka. Zapewnia młodemu człowiekowi wychowanie dla potrzeb rodziny i społeczeństwa. 

 Uznając niezbywalne prawo rodziców do kształtowania treści wychowawczych i pro-gramowych 

procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz warunków,  w jakich uczą się ich dzieci, szkoła określa się 

jako teren działalności trzech równoprawnych podmiotów społeczności szkolnej: dzieci/młodzieży, 

rodziców i nauczycieli. 

Podmioty te poprzez swoje niezależne i samorządne organizacje realizują wspólny cel, współpracując  

ze sobą na zasadzie demokratycznej równoprawności oraz wspólnej odpowiedzialności  

za dzieci/młodzież, szkołę i realizację jej zadań. 
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RRoozzddzziiaałł  II  

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  

 

§§  11  

 

Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu, zwane w dalszej treści statutu „Szkoła”, jest szkołą 

publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.  

Nr 67, poz. 329 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”. W związku z tym: 

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w trzyletnim cyklu 

kształcenia. 

2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego wobec uczniów  

z przypisanego obwodu szkolnego oraz w oparciu o regulamin rekrutacyjny dla uczniów spoza 

obwodu szkolnego.  

3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

4. Realizuje ustalone dla gimnazjum: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych, 

2) ramowy plan nauczania. 

5. Realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów. 

Może organizować, w zależności od potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, klasy 

terapeutyczne, oddziały integracyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także 

klasy o rozszerzonym programie nauczania. 

 

§§  22  

 

Siedziba szkoły znajduje się w Poznaniu przy ulicy Klaudyny Potockiej 38. 

 

§§  33  

 

Organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 

 

§§  44  

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

 

§§  55  

 

Projekt edukacyjny: 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza 

te treści.  
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4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

c) wykonanie zaplanowanych działań;  

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa odrębny dokument. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

10. W przypadku, o których mowa w podpunkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

§§  66  

 

1. Na zakończenie 3 letniego okresu kształcenia przeprowadza się zewnętrzny egzamin gimnazjalny. 

2. Egzamin organizuje, przeprowadza i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE).  

3. Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla 

przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego 

nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy). 

4. Egzamin ma charakter : 

o powszechny, 

o obowiązkowy, 

o zewnętrzny 

5. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia dalszego kształcenia w dowolnym typie 

szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

§§  77  

Cele i zadania szkoły: 

1. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju. 

2. Przygotowanie uczniów do dojrzałego uczestnictwa w zmieniającym się społeczeństwie,  

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. 

3. Realizowanie procesu wychowawczego w ramach: 

1) wolności człowieka jako jednostki określonej Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 

2) prawa moralnego formułowanego przez dom rodzicielski i utrwalanego przez szkołę, 

3) praw i obowiązków obywatelskich określonych przez państwo, 

4) z zachowaniem zasady, że za wychowanie dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim 

rodzice. 
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RRoozzddzziiaałł  IIII  

OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  SSZZKKOOŁŁYY  

  

§§  88  

OOrrggaannyy  sszzkkoołłyy  

 

1. Dyrektor szkoły. 

2. Rada pedagogiczna. 

3. Rada rodziców. 

4. Samorząd uczniowski 

 

§ 9 

Dyrektor szkoły 

 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący szkołę.  

2. Kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania 

konkursu określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami) 

oraz regulamin konkursu, zatwierdzony przez organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) decyduje o organizacji pracy szkoły, zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz ustala ocenę pracy nauczycieli, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji  stanowiących, 

6) dysponuje środkami finansowymi zgodnie z planem zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

8) powierza stanowiska kierownicze w szkole i odwołuje z tych stanowisk, 

9) określa zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników piastujących stanowiska 

kierownicze, 

10) przedstawia radzie pedagogicznej informacje o działalności szkoły oraz wnioski wynikające 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

11) przydziela nauczycielom i innym pracownikom szkoły stałe i okresowe prace i zajęcia  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, 

12) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych  nauczycielom oraz 

innym pracownikom szkoły, 

13) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły, 

14) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w  obwodzie 

szkoły, 

15) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem 

uczniowskim. 

16) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego. 

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
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4. Dyrektor szkoły porozumiewa się z radą pedagogiczną za pomocą komunikatów: 

1) wpisywanych do zeszytu zarządzeń i zeszytu zastępstw, 

2) przekazywanych ustnie zainteresowanym przedstawicielom rady pedagogicznej, 

3) wywieszanych na tablicy ogłoszeń, 

4) przekazywanych drogą elektroniczną. 

 

 

 

§§  1100  

RRaaddaa  PPeeddaaggooggiicczznnaa  

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

2) zatwierdzanie szkolnych zestawów podręczników i programów nauczania, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia nie klasyfikowanego, z  powodu 

nieobecności nie usprawiedliwionej na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 

7) wyrażanie zgody, w wyjątkowych przypadkach, na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych, 

8) promowanie jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, 

5. Wszystkie decyzje dotyczące kompetencji stanowiących. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje: 

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

2) wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły, 

3) projekt planu finansowego szkoły, uwzględniający przyznane szkole limity,  

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

z wyjątkiem nagród dyrektora,  

5) wnioski dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych i okresowych prac oraz zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) propozycje organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi 

ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden 

kandydat albo gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, 

7) propozycje organu prowadzącego w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska 

dyrektora, 

8) propozycje dyrektora szkoły w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych 

stanowisk kierowniczych, 

9) propozycje dyrektora szkoły w sprawie odpracowania zajęć przypadających  w dniu między 

dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego 

bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia  

do konsultacji wszystkim organom szkoły. 
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8. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców, ustala 

szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania. 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego 

stanowiska kierowniczego w szkole. 

10. Rada pedagogiczna wybiera ze swego grona: 

1) jednego przedstawiciela do komisji konkursowej, powoływanej w celu wybrania kandydata 

na dyrektora szkoły, 

2) dwóch przedstawicieli do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny, 

11. Rada pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

 

 

 

§§  1111  

RRaaddaa  RRooddzziiccóóww  

 

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; 

b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez dyrektora. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczego i Programu profilaktyki program ten 

ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchylenia programu przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin rady rodziców. 

9. Rada rodziców uchwala  regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad;  

10. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8, opracowuje Rada rodziców. Jest on zatwierdzony przez 

rodziców na ogólnym zebraniu. 
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11. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

12. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor 

szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym regulaminem rady rodziców uzgadnia  

z radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

13. Przedstawiciele rady rodziców mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym,  

w posiedzeniach rady pedagogicznej: 

1) na zaproszenie dyrektora szkoły, 

2) na życzenie co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, 

3) na wniosek rady rodziców, zaakceptowany przez dyrektora szkoły lub co najmniej  

1/3 członków rady pedagogicznej. 

14. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskiem o zbadanie i dokonanie 

oceny działalności szkoły, nauczycieli zatrudnionych w szkole i jej dyrektora. Wnioski winny być 

przekazane na piśmie. 

15. Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład komisji konkursowej, wybierającej kandydata  

na dyrektora szkoły(patrz § 9. p.3.). 

 

 

 

§§  1122  

SSaammoorrzząądd  UUcczznniioowwsskkii  

 

1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

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 Gimnazjum. 

5. Samorząd może przedstawić, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania 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 organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i realizowania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

§§  1133  

DDooddaattkkoowwee  ssttaannoowwiisskkaa  kkiieerroowwnniicczzee  

 

1. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów w zależności od aktualnej ilości oddziałów, 

zgodnie z art.37. ust.1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (D.U. nr 67/1996 poz. 322  

z późniejszymi zmianami). 
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2. Stanowisko wicedyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

3. Dyrektor szkoły ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności dla nauczyciela, któremu 

powierzył stanowisko wicedyrektora. 

4. W celu lepszego funkcjonowania pracy szkoły, a także zapewnienia większego bezpieczeństwa 

uczniów, dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska społecznego wicedyrektora szkoły 

oraz koordynatora do spraw organizacji pracy szkoły. 

 

 

 

§§  1144  

OOrrggaanniizzaaccjjaa  pprraaccyy  sszzkkoołłyy  

 

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły, 

opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania, zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną oraz zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. 

2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa zarządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy, realizujące program według ramowego planu nauczania.  

4. Klasy dzielą się na oddziały. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów regulują odrębne przepisy. 

5. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia  

i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli oraz uwzględniający warunki 

lokalowe szkoły. 

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 

7. 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 obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

8. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole rozpoczynają się o godzinie 800. 

9. Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych: 

 

1 lekcja 800 - 845 

2 lekcja 855 - 940 

3 lekcja 950 - 1035 

4 lekcja 1050 - 1135 

5 lekcja 1145 - 1230 

6 lekcja 1240 - 1325 

7 lekcja 1345 - 1430 

8 lekcja 1440 -1525 

9 lekcja 1535 - 1620 

10 lekcja 1630 - 1715 

11 lekcja 1725 - 1810 

12 lekcja 1820 - 1905 
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10. W zależności od posiadanych środków finansowych, Dyrektor szkoły proponuje a Rada 

pedagogiczna zatwierdza podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających zapewnienia 

szczególnych warunków nauki i bezpieczeństwa. Przy decyzjach tych należy przestrzegać 

następujących zasad: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 

24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby 

stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej 

niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub 

międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić 

stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których  

z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

11. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów o odbywać się poza 

harmonogramem lekcji. W czasie wymienionych powyżej zajęć za bezpieczeństwo uczniów 

odpowiadają osoby  prowadzące zajęcia. 

12. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwa razy w roku: 

o śródroczną w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe 

o roczną w czerwcu 

Szczegółowy harmonogram ustalony jest przez dyrektora szkoły w drodze zarządzenia. 

13. Wycieczki szkolne mogą być organizowane w roku szkolnym, lecz nie więcej niż na trzy dni zajęć 

lekcyjnych. 

14. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawują: 

1) na wycieczkach jednodniowych – nauczyciel wychowawca lub nauczyciel przedmiotu  

i wychowawca, zgodnie z zasadami bhp, 

2) na wycieczkach obejmujących dwa i więcej dni: 

a) gdy grupa uczniów jest mniejsza niż 25 osób – nauczyciel i inny pełnoletni opiekun, 

zgodnie z zasadami bhp, 

b) gdy grupa liczy 25 osób i więcej – dwóch nauczycieli i inni pełnoletni opiekunowie, 

zgodnie z zasadami BHP. 

15. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze: 

1) powinny być ujęte w planie wychowawczym klasy i zgłoszone dyrekcji szkoły, 

2) szczegółowa informacja o terminie i harmonogramie wycieczki musi być przekazana dyrekcji 

najpóźniej na dwa tygodnie przed jej realizacją, 

3) dwa dni przed wycieczką kierownik wycieczki składa w sekretariacie szkoły wypełnioną 

„kartę wycieczki” i listę uczestników. 

16. Wycieczki przedmiotowe lub inne kilkugodzinne: 

1) nauczyciel – organizator wycieczki zgłaszają dyrekcji szkoły najpóźniej na tydzień wcześniej, 

2) w przypadku wycieczek całodniowych kierownik wycieczki składa w sekretariacie szkoły 

wypełnioną „kartę wycieczki” i listę jej uczestników na dwa dni przed jej terminem. 

17. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 

1) działalność wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, 
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2) prowadzenie specjalistycznych zajęć: 

a) reedukacyjnych,  

b) dydaktyczno-wyrównawczych, 

c) terapeutycznych, 

d) socjoterapeutycznych 

e) rewalidacji indywidualnej 

                w zależności od potrzeb i możliwości, zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący     

                projektem organizacyjnym szkoły, 

3) kierowanie do specjalistycznych ośrodków i instytucji diagnostyczno – terapeutycznych, 

4) prowadzenie nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania ucznia lub w szkole,  

na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

skierowania z Kuratorium Oświaty, w wymiarze godzinowym zatwierdzonym przez organ 

prowadzący gimnazjum, 

5) organizowanie i prowadzenie klas terapeutycznych 

6) udzielanie porad uczniom, 

7) udzielanie porad i konsultacji oraz prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla rodziców  

i nauczycieli 

18. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 

19. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 

20. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole 

programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

21. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15. 

22. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 

23. Do klas terapeutycznych , za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, 

mogą uczęszczać uczniowie innych szkół, z  uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy,  

24. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno 

-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

25. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia w stołówce szkolnej obiadu  

i śniadania oraz udostępnia ciepły napój. 

26. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub, za jego zgodą, między poszczególnymi 

nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

27. W szkole obowiązuje dziennik lekcyjny w formie  papierowej i/lub elektronicznej. 

 

 

§§  1155  

BBiibblliiootteekkaa  sszzkkoołłyy  

 

1. Biblioteka szkoły jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. 

3. Lokal biblioteki szkolnej składa się z dwóch pomieszczeń i służy do: 

1) gromadzenia i opracowania zbiorów, 

2) korzystania ze zbiorów w czytelni lub wypożyczania poza bibliotekę. 

3) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego dla uczniów. 
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4. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną. Godziny otwarcia biblioteki 

ustala się na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrekcją szkoły. Informacja  

o obowiązujących godzinach otwarcia biblioteki wywieszona jest na drzwiach biblioteki. 

5. Funkcje biblioteki: 

1) współudział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

2) stanowi centrum informacji o wszystkich drukowanych i audiowizualnych materiałach 

znajdujących się w szkole, przydatnych do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, 

3) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz 

nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki zawarte są w regulaminie, który określa między 

innymi: 

1) zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza, 

2) prawa i obowiązki czytelników. 

 

 

§§  1166  

PPoommiieesszzcczzeenniiaa  sszzkkoołłyy  

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła dysponuje: 

1. 12 salami lekcyjnymi, gabinetami: fizycznym, chemicznym i biologicznym oraz 1 pracownią 

informatyczną. 

2. 1 salą gimnastyczną, 1salą do ćwiczeń, siłownią i boiskiem rekreacyjno – sportowym  oraz bieżnią 

lekkoatletyczną. 

3. Pomieszczeniami biblioteki szkolnej. 

4. Pokojem nauczycielskim. 

5. Gabinetem pedagoga/psychologa. 

6. Pokojami dla kierownika administracyjnego i księgowości. 

7. Pomieszczeniem na archiwum. 

8. Gabinetami dyrektora i wicedyrektora. 

9. Pomieszczeniem sekretariatu. 

10. Pomieszczeniami bloku żywieniowego (stołówka, kuchnia,). 

11. Pomieszczeniem socjalnym dla pracowników szkoły. 

12. Pomieszczeniami gospodarczymi (kotłownia, magazyn środków czystości i mebli, itp.). 

 

 

§§  1177  

RRoozzwwiiąązzyywwaanniiee  kkoonnfflliikkttóóww  ww  sszzkkoollee  

 

1. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły, aż do rozwiązania konfliktu. 

2. Mediatorem może być: 

1) wychowawca klasy w sporach między: 

a) uczniami, 

b) uczniem i nauczycielem przedmiotu, 

c) rodzicem i nauczycielem przedmiotu, 

2) pedagog lub psycholog szkolny w sporach między: 

a) uczniami, 

b) uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi  

do rozwiązania konfliktu, 

c) uczniem i wychowawcą, 
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3) dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor w konfliktach między: 

a) uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu, 

b) uczniem i nauczycielem lub wychowawcą (patrz j.w.), 

c) nauczycielami, 

d) nauczycielem a innym pracownikiem szkoły. 

3. Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły rozpatrywane są przez: 

1) radę pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez wicedyrektora szkoły, 

2) kierowane do rozpatrzenia przez organ prowadzący szkołę, jeżeli na terenie szkoły nie uda 

się rozwiązać konfliktu. 

4. Zakończenie konfliktu zakończone jest ugodą podpisaną przez wszystkie strony i jest ostateczne. 

5. W przypadku braku możliwości rozwiązania kwestii spornej na terenie Gimnazjum, spory 

merytoryczne rozstrzyga Kuratorium lub organ prowadzący. 

 

RRoozzddzziiaałł  IIIIII  

FFIINNAANNSSEE  SSZZKKOOŁŁYY  

 

 

§§  1188  

SSuubbwweennccjjaa  bbuuddżżeettoowwaa  

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową, zatem wszystkie podstawowe środki na utrzymanie szkoły oraz 

prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowaczej pochodzą z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Subwencję dla szkoły przydziela organ prowadzący. 

3. Plan finansowy szkoły opracowuje dyrektor szkoły, opiniuje Rada pedagogiczna, a zatwierdza 

organ prowadzący. 

4. Środkami budżetowymi dysponuje, zgodnie z planem finansowym, dyrektor szkoły i on ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

 

 

§§  1199  

IInnnnee  źźrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa  

 

1. Szkoła może tworzyć fundusz specjalny w oparciu o:  

1) dobrowolne składki rodziców uczniów, 

2) pieniądze uzyskane od sponsorów, 

3) dochody z działalności gospodarczej szkoły. 

2. Działalność gospodarcza szkoły może polegać na: 

1) wynajmowaniu sal szkolnych na cele dydaktyczne i kulturalne, 

2) organizowaniu dochodowych imprez kulturalnych, 

3) podejmowaniu innych przedsięwzięć dochodowych, które nie są sprzeczne z głównymi 

celami działalności szkoły. 

3. Środki składające się na fundusz specjalny mogą być wykorzystane na: 

1) poprawę warunków funkcjonowania szkoły, 

2) organizowanie różnorodnych imprez dla uczniów i pracowników szkoły. 

4. Środkami zgromadzonymi w ramach funduszu specjalnego dysponuje, w oparciu o plan 

zaopiniowany przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły i on ponosi odpowiedzialność  

za prawidłowe ich wykorzystanie. 
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RRoozzddzziiaałł  IIVV  

UUCCZZNNIIOOWWIIEE  SSZZKKOOŁŁYY  

 

 

§§  2200  

OObboowwiiąązzeekk  sszzkkoollnnyy  ii  rreekkrruuttaaccjjaa  

 

1. Wszyscy absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych mają obowiązek kontynuowania nauki  

w gimnazjum. 

2. Obowiązek szkolny trwa aż do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia  

18 roku życia. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim podlegają w tym 

zakresie tym samym przepisom, co pozostałe dzieci i młodzież. Po ukończeniu 18 roku życia mają 

prawo kontynuować naukę do 21 roku życia. 

3. Każdy absolwent sześcioletniej szkoły podstawowej, zamieszkujący w obwodzie Gimnazjum  

Nr 51 im. Jana Pawła II, ma prawo być przyjęty - zapisany na listę uczniów tej szkoły.  

4. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II przyjmuje się: 

1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum, 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami, 

3) szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określają „Zasady rekrutacji 

do gimnazjum” ustalane są przez organ prowadzących i stanowią odrębny dokument.  

5. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się  

na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia 

ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. 

6. Powyższe kryteria określają osobne przepisy zawarte w regulaminie rekrutacji uczniów  

do Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu. 

7. Kryteria, o których mowa w p.6, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym 

przez dyrektora szkoły.  

8. Na wniosek rodziców dziecko może być przeniesione do innego gimnazjum publicznego lub 

niepublicznego, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej. 

9. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza 

szkołą. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez 

komisję egzaminacyjną. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, Kurator Oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku 

szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat. 

11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), który stanowi odrębny dokument 

może zwolnić ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka 

obcego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii 
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12. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innego 

gimnazjum ucznia, który w sposób rażący: 

o nie respektuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych, 

o nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków ucznia, 

o dopuścił się poważnego wykroczenia zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób, 

o wobec którego wszczęto dochodzenie w związku z naruszeniem prawa karnego, 

         jeżeli podjęte wobec niego działania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,  

         a rodzice lub prawni opiekunowie odmawiają współpracy ze szkołą. 

13. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może skreślić z listy ucznia, który 

ukończył 18 lat i nie wypełnia statutowych obowiązków. 

14. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji dyrektora szkoły w sprawach związanych z wypełnianiem obowiązku szkolnego, jest 

Kurator Oświaty. 

 

 

§§  2211  

PPrraawwaa  uucczznniiaa  

 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 

3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej. 

4. Pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów. 

5. Bieżącej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania; oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),  będącym załącznikiem  

do niniejszego statutu. 

6. Uzyskania informacji o planowanym przez nauczyciela terminie pracy klasowej lub sprawdzianu 

powtórzeniowego, z tygodniowym wyprzedzeniem (uwaga: nie dotyczy to sprawdzianów  

i kartkówek z bieżącego materiału, nie przekraczającego trzech lekcji lub tygodnia wstecz). 

7. Odmowy pisania drugiego w danym dniu sprawdzianu powtórzeniowego lub pracy klasowej. 

(patrz: uwaga w p.6). 

8. Odmowy pisania więcej niż trzech sprawdzianów powtórzeniowych lub prac klasowych 

w  tygodniu. (patrz: uwaga w p.6). 

9. Składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego, zgodnie ze Wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. 

10. Wystąpienia z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki, który umożliwiałby  

mu rozwijanie szczególnych uzdolnień, poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego 

indywidualnych możliwości i potrzeb. 

11. Ochrony i poszanowania godności. 

12. Życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

13. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

14. Przejawiania własnej inicjatywy w organizowaniu działalności kulturalnej, rozrywkowej                     

i sportowej za wiedzą władz szkolnych. 

15. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

16. Reprezentowania szkoły w konkursach wiedzy i umiejętności oraz zawodach sportowych. 

17. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 

18. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, 

także podczas zajęć pozalekcyjnych. 
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19. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole. 

20. Korzystania z pomocy socjalnej, jaką może zapewnić szkoła. 

 

 

§ 22 

Obowiązki ucznia 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Zapoznać się ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) oraz 

przestrzegać postanowień tych dokumentów. 

2. Przestrzegać zasad zachowania, zawartych w WSO. 

3. Noszenia stroju galowego- biała bluzka, (koszula), czarne (granatowe) spodnie, spódnica w czasie 

uroczystości szkolnych. 

4. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów. 

5. Uczyć się tolerancji dla poglądów drugiego człowieka i dla jego indywidualności. 

6. Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią. 

7. Kierować się prawdą i dobrem we wszystkich strukturach życia szkolnego.  

8. Zachowywać koleżeńską postawę wobec kolegów. 

9. Dbać o sprzęt szkolny oraz o ład, estetykę i porządek w budynku szkolnym i wokół niego. 

10. Szanować zdrowie własne i innych. 

11. Przeciwstawiać się wszelkim przejawom patologii społecznej. 

12. Sumiennie pracować nad zdobywaniem wiedzy i formowaniem własnej osobowości. 

13. Sumiennie wypełniać wszystkie obowiązki szkolne. 

 

 

 

§§  2233  

NNaaggrrooddyy  

 

Uczeń za swe zachowanie, postawę lub osiągnięcia w nauce może zostać wyróżniony nagrodą  

w postaci: 

1. Słownego wyróżnienia wobec klasy przez wychowawcę lub innego nauczyciela. 

2. Pisemnej pochwały w dzienniczku ucznia, udzielonej przez wychowawcę lub innego nauczyciela. 

3. Ustnej pochwały, udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu. 

4. Pisemnego wyróżnienia, wywieszonego na gazetce szkolnej.  

5. Listu pochwalnego, skierowanego do rodziców. 

6. Nagrody rzeczowej. 

 

 

 

§§  2244  

FFoorrmmyy  ddzziiaałłaańń  wwyycchhoowwaawwcczzyycchh  

 

1. Uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie, łamiąc zasady zachowania ucznia, wychowawca 

klasy i inni nauczyciele starają się pomóc, podejmując różne działania wychowawcze: 

1) rozmowę wyjaśniającą, 

2) pouczenie, 

3) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem, 

4) słowne upomnienie ucznia wobec klasy, 

5) upomnienie ucznia wobec klasy z wpisem do dzienniczka ucznia, 
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6) różnorodne działania wychowawcze, dokonywane w uzgodnieniu z rodzicami: 

a) zobowiązanie ucznia do wykonania określonej pracy na rzecz szkoły, 

b) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły  

na zewnątrz, 

c) udział w dodatkowych zajęciach,  

d) przeniesienie do innego oddziału. 

2. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może skreślić z listy ucznia, który 

ukończył 18 lat, nie wypełnia statutowych obowiązków i przejawia zachowania świadczące  

o demoralizacji. 

3. Jeżeli uczeń uważa, że podjęte wobec niego działania wychowawcze nie są odpowiednie lub  

nie są sprawiedliwe, może odwołać się do: 

1) wychowawcy klasy – bezpośrednio lub za pośrednictwem rodziców, 

2) dyrektora szkoły – za pośrednictwem samorządu uczniowskiego lub rodziców. 

 

 

 

 

RRoozzddzziiaałł  VV  

PPRRAACCOOWWNNIICCYY  SSZZKKOOŁŁYY  

 

 

§§  2255  

NNaauucczzyycciieellee  sszzkkoołłyy  

 

1. Stanowisko nauczyciela szkoły, może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub 

ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego  

są to wystarczające kwalifikacje; Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne 

przepisy; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 

3) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

2. Umowę o pracę zawiera z nauczycielem oraz rozwiązuje stosunek pracy dyrektor szkoły, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy). 

3. Nauczyciel ma prawo zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego zgodnie z  odrębnymi 

przepisami.  

4. Zadaniem nauczycieli jest: 

1) prawidłowo kierować procesem dydaktycznym, w miarę swoich możliwości i zgodnie  

z najnowszą wiedzą, 

2) dbać o wszechstronny rozwój ucznia: 

a) rozwijać ich zdolności i zainteresowania, 

b) kształtować pozytywne cechy osobowości, 

3) zapewnić uczniom bezpieczeństwo, 

4) kształtować właściwą postawę moralną ucznia, 

5) wychowywać w duchu poszanowania i dyscypliny pracy, 

6) odpowiedzialnie wykonywać zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły, np.: 

o udział w pracach zespołów problemowych, 

o kierowanie zespołem problemowym, 

o opieka nad pracą Samorządu Uczniowskiego, 
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o sprawowanie opieki nad nauczycielem ubiegającym się o kolejny stopień awansu 

zawodowego, itp. 

5. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć w każdym roku szkolnym otrzymuje od dyrektora  

na piśmie, opracowany na podstawie projektu organizacyjnego szkoły, przydział obowiązków 

dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeli w przydziale obowiązków uwzględnione są godziny 

ponadwymiarowe, to podpisanie przydziału przez nauczyciela jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na ich realizację. 

6. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) przedstawienie uczniom i rodzicom tytułów podręczników, z których będzie korzystał            

w kolejnym (następnym) roku szkolnym, 

2) dbanie o własny warsztat pracy i jego unowocześnianie, 

3) prawidłowe realizowanie programu nauczania w celu uzyskania jak najlepszych wyników 

pracy, 

4) wszechstronne poznanie osobowości i zainteresowań uczniów, 

5) właściwe motywowanie uczniów do pracy i rozbudzanie ich zainteresowań, 

6) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i pomaganie w ich eliminowaniu, 

7) udzielanie uczniom i ich rodzicom wyczerpujących informacji o wymaganiach programowych 

w ramach nauczanego przedmiotu oraz stosowanych kryteriach oceniania, 

8) informowanie uczniów o planowanych pracach klasowych lub sprawdzianach 

powtórzeniowych na tydzień przed ich terminem oraz wpisywanie tej informacji  

do dziennika lekcyjnego, 

9) stosowanie się do zarządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

10) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i stosowanie go do bezstronnego, 

obiektywnego i sprawiedliwego oceniania uczniów,  

11) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i merytorycznych przez samokształcenie, 

12) stwarzanie miłej atmosfery pracy, 

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

14) właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

15) regularne zapoznawanie się z zarządzeniami i komunikatami dyrektora, wpisanymi  

do zeszytu zarządzeń i zeszytu zastępstw, oraz potwierdzenie tego własnoręcznym 

podpisem, 

16) aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej. 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, 

podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) współdecydowania, jako członek rady pedagogicznej, o doborze celów wychowawczych 

szkoły oraz planie pracy szkoły,  

3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,  

4) wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania swoich uczniów, 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz form działań wychowawczych  dla swoich 

uczniów. 

8. Nauczyciel odpowiada: 

1) służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: 

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach  

i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał, 

b) stan warsztatu pracy,  sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych  

mu przydzielonych. 
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2) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 

a) tragiczne skutki z powodu braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,  

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją lub na wypadek pożaru lub 

innego zagrożenia, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

dyrekcją szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

9. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą, jeśli 

uznają to za potrzebne, tworzyć zespół przedmiotowy, którego celem jest: 

1) współpraca przy uzgadnianiu sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

4) współdziałanie w uzupełnianiu wyposażenia pracowni. 

 

 

 

 

§§  2266  

NNaauucczzyycciieell--wwyycchhoowwaawwccaa  

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

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

prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania. 

3. Zadania wychowawcy klasy: 

1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, a w szczególności: 

a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z wychowanków, 

b) diagnozowanie sytuacji społecznej, dydaktycznej i wychowawczej uczniów, 

c) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

o różnych form życia społecznego i zespołowego, rozwijających jednostki  

i integrujących klasę, 

o ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy, 

d) jest mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołu 

oraz między uczniami i dorosłymi, 

e) inicjowanie i inspirowanie zespołu do działalności samowychowawczej  

i do samorządności. 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań 

wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami, 

3) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, klasową radą rodziców, informowanie ich  

o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców  

w programowe i organizacyjne sprawy klasy, 

4) organizowanie spotkań ze wszystkimi rodzicami zgodnie z kalendarzem pracy szkoły oraz 

spotkań indywidualnych, w zależności od potrzeb stwierdzonych przez wychowawcę, 

nauczycieli lub rodziców, 
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5) współdziałanie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym bądź z innymi specjalistami, 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i  trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, a także organizującymi odpowiednie formy 

tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN  

w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

6) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne). 

4. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z uczniami i rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres, 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od pedagoga, psychologa, dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających 

szkołę, 

3) decydowania o ocenie zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli (zgodnie ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania), oraz ustanowienia 

własnych form nagradzania i motywowania wychowanków, 

4) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji 

szkoły. 

5. Nauczyciel wychowawca odpowiada: 

1) jak każdy nauczyciel oraz: 

2) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie, 

3) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy  

i szkoły, 

4) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, będących w trudnej 

sytuacji szkolnej i społeczno-wychowawczej, 

5) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

 

 

  

§§  2277  

PPeeddaaggoogg,,  ppssyycchhoolloogg  sszzkkoollnnyy  

  

1. Pedagog/psycholog szkolny jest nauczycielem, któremu dyrektor powierzył zadania specjalne. 

2. Pedagog/psycholog szkolny wykonuje następujące zadania: 

1) jest koordynatorem działań w zakresie funkcji opiekuńczych szkoły, 

2) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego w rejonie szkoły, 

3) rozpoznaje warunki życia i nauki oraz sposób spędzania czasu wolnego uczniów 

napotykających na trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

4) organizuje i realizuje profilaktykę wychowawczą w przypadkach zagrożeń wychowawczych, 

współpracując ze wszystkimi podmiotami szkoły oraz organizacjami i instytucjami 

pozaszkolnymi, 

5) szczególną opieką otacza uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

demoralizacją, 

6) ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w zakresie organizacji pracy 

dydaktyczno-wyrównawczej w szkole, 

7) udziela indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom w: 

a) eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, 

b) rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych  

i środowiskowych, 
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8) organizuje orientację zawodową i szkolną, 

9) organizuje różne formy pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnych sytuacjach 

rodzinnych, 

10) opiekuje się młodzieżą pozostającą w rodzinach zastępczych. 

 

 

  

§§  2288  

PPrraaccoowwnniiccyy  aaddmmiinniissttrraaccjjii  ii  oobbssłłuuggii  

 

1. Pracownikami administracji szkoły są: 

1) sekretarz szkoły, 

2) referent do spraw płac, 

3) kierownik administracyjno-gospodarczy 

4) księgowy szkoły, 

2. Pracownikami obsługi są: 

1) woźni, 

2) sprzątaczki, 

3) konserwator, 

3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresami obowiązków 

oraz są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

4. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w pkt. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. 

6. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział 

także wolontariusze. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym też wolontariusze prowadzący zajęcia zobowiązani  

są do przestrzegania: 

1) przepisów bhp, 

2) indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności. 

 

 

 

 

RRoozzddzziiaałł  VVII  

PPOORRZZĄĄDDEEKK  II  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  

 

 

§§  2299  

NNaa  tteerreenniiee  sszzkkoołłyy  

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Opiekę nad uczniami w czasie przerw między lekcjami pełnią nauczyciele zgodnie z ustalonym 

harmonogramem dyżurów, przewidującym: 

1) co najmniej jednego dyżurującego nauczyciela na każdym piętrze (korytarzu) w czasie 

przerw spędzanych w budynku szkolnym oraz jednego nauczyciela w otoczeniu sali 

gimnastycznej, 
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2) co najmniej dwóch nauczycieli dyżurujących na boisku szkolnym w czasie przerw spędzanych 

na powietrzu, 

3) jednego nauczyciela dyżurującego w stołówce szkolnej w czasie przerw przeznaczonych  

na posiłki (śniadanie, obiad). 

3. Harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw opracowuje wicedyrektor lub wyznaczony 

przez dyrektora nauczyciel. 

4. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie 

przerw i lekcji w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły. 

Wyjątek stanowią zwolnienia: 

1) na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie, wzór zwolnienia  stanowi odrębny dokument 

2) spowodowane nieobecnością nauczyciela, po uprzednim (jeden dzień wcześniej) 

powiadomieniu uczniów. 

               W przypadku niezdyscyplinowania uczniów szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich  

               bezpieczeństwo. 

 

 

§§  3300  

PPoozzaa  tteerreenneemm  sszzkkoołłyy  

 

1. W czasie wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej w obrębie Poznania, bez 

korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę nad grupą uczniów do 30 osób sprawuje 

jeden nauczyciel. 

2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej organizowanej przy wykorzystaniu 

publicznych środków lokomocji, opiekę winna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 

3. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą  

do 10 uczniów.  

4. Opiekunem uczniów w czasie wycieczki może być: 

1) nauczyciel, 

2) pełnoletni organizator turystyki PTTK lub absolwent wydziału turystyki szkoły wyższej, 

3) inna pełnoletnia osoba – za zgodą dyrektora szkoła. 

5. Każda wycieczka musi mieć wyznaczonego kierownika, który odpowiada za stworzenie 

bezpiecznych warunków oraz zapewnienie ciągłego nadzoru. 

6. Kierownikiem wycieczki może być odpowiednio: 

1) na wycieczce przedmiotowej: nauczyciel przedmiotu, 

2) na wycieczce krajoznawczo-turystycznej: 

a) nauczyciel, 

b) pełnoletni organizator turystyki PTTK lub absolwent wydziału turystyki szkoły wyższej, 

c) inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia – za zgodą dyrektora szkoły, 

3) na wycieczce turystyki kwalifikowanej: nauczyciel z uprawnieniami, 

4) na wycieczce zagranicznej: nauczyciel lub osoba z uprawnieniami.  

7. Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1) opracowanie harmonogramu wycieczki i wypełnienie karty wycieczki, 

2) zapewnienie warunków realizacji programu, 

3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami 

bezpieczeństwa, 

4) określenie zadań opiekuna i innych uczestników, 

5) dysponowanie środkami finansowymi, 

6) podsumowanie wycieczki pod względem merytorycznym i finansowym. 
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§§  3311  

PPrroocceedduurraa  ww  ssyyttuuaaccjjii  zzaaiissttnniieenniiaa  wwyyppaaddkkuu  uucczznniioowwsskkiieeggoo  

 

1. Nauczyciel, u którego podczas zajęć zdarzył się wypadek, winien: 

1) udzielić pierwszej pomocy,  

2) w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, 

3) zabezpieczyć miejsce wypadku, 

4) zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, lub inna wyznaczona przez niego w zastępstwie osoba, powinien: 

1) powiadomić o wypadku rodziców ucznia,   

2) w sytuacji wypadku ciężkiego podjąć działania zgodne z aktualnym prawem w sprawie  

wypadków uczniowskich. 

 

 

§§  3322  

PPrroocceedduurryy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  nnaauucczzyycciieellii  ww  ssyyttuuaaccjjaacchh  zzaaggrroożżeenniiaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ddeemmoorraalliizzaaccjjąą.. 

 

Działania interwencyjne: 

 

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

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga lub psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje  

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę  

ds. nieletnich). 

5) Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem 

/psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

6) Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie 

jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa to dyrektor 

szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może go skreślić z listy uczniów. 

7) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z art.304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 
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2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych powinien podjąć 

następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia  

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie. 

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje  

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem  szkoły. 

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny 

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychoaktywnych na terenie szkoły, to dyrektor 

szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego. 

7) Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie 

z art.43 ust.1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk lub inny substancję psychoaktywną powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

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

narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu tę substancję pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni  

(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku  

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia  

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji  

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera  

ją do ekspertyzy. 

  



Statut szkoły 
 

Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu Strona 27 

 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,  

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie  nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

UWAGA: 

1. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest: 

o posiadanie każdej ilości  środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

o wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

o udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie  

do użycia: 

o wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

2. Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy  

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie   

ukończył 17 lat.  

3. Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń,  

po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. – Kodeks postępowania karnego. 

4. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.  

5. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy 

zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, 

który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

 

1. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

o niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

o ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

o przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

o powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia-sprawcy, 

o niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 

o zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących  

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły 

używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący  

z kradzieży). 

 

2. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

o udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadka kiedy ofiara doznała obrażeń, 

o niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

o powiadomienie rodziców ucznia, 

o niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia. 
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3. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy: 

o zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom,  

o uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów, 

o wezwać policję – tel. 997 lub 112. 

 

 

§§  3333  

SSppoołłeecczznnyy  iinnssppeekkttoorr  pprraaccyy  

  

1. Społecznego inspektora pracy wybiera zebranie pracownicze z inicjatywy związków 

zawodowych. 

2. Uprawnienia społecznego inspektora pracy: 

1) realizuje społeczny nadzór nad warunkami pracy, 

2) prowadzi zeszyt uwag i spostrzeżeń, przedkłada je dyrektorowi szkoły, który musi się do nich 

ustosunkować, 

3) jest członkiem komisji powypadkowej, 

4) jest przewodniczącym komisji społecznych przeglądów warunków pracy i nauki. 

 

 

§§  3344  

PPrraaccoowwnniikk  ssłłuużżbb  BBHHPP  

  

1. Pracownikiem służb bhp jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, która po odbyciu 

odpowiedniego szkolenia pełni swoje obowiązki na terenie szkoły z ramienia dyrektora szkoły 

jako kierownika zakładu. 

2. Do zadań pracownika służb BHP należy: 

1) nieustanny nadzór nad warunkami pracy i stanem technicznym, 

2) zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich niedociągnięć technicznych, które mogą stanowić 

zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na terenie szkoły, 

3) prowadzenie wstępnych przeszkoleń dla nowych pracowników szkoły w zakresie BHP, 

4) prowadzenie dziennika przeszkoleń pracowników, zalecanych przeglądów technicznych  

i wydanych zaleceń, które należy przedstawić dyrektorowi szkoły. 

5) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami uczniów i pracowników szkoły. 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIII  

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  RROODDZZIICCÓÓWW  ZZEE  SSZZKKOOŁŁĄĄ  

  

  

§§  3355  

PPrraawwaa  rrooddzziiccóóww  

  

Rodzice mają prawo do: 

1. Zapoznania się z obowiązującym programem nauczania i wychowania. 

2. Zaznajomienia się z: 

1) statutem szkoły, 

2) Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,  

3) innymi regulaminami, określającymi zasady pracy w szkole. 

 

3. Pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka. 

4. Uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 

5. Wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,  

za pośrednictwem rady rodziców. 

6. Uzyskać nieodpłatnie login i hasło do dziennika elektronicznego. 

 

§§  3366  

FFoorrmmyy  wwssppóółłpprraaccyy  

  

1. Indywidualne i zbiorowe spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami, zgodnie  

z kalendarzem szkoły. 

               W każdym roku szkolnym muszą odbyć się przynajmniej cztery planowane spotkania: 

1) spotkanie informacyjne, 

2) zebranie śródokresowe,  

3) wywiadówka okresowa,  

4) zebranie śródokresowe,  

2. Spotkania z rodzicami w ramach tzw. „Otwartych drzwi” odbywają się zgodnie z zatwierdzonym 

przez radę pedagogiczną kalendarzem. 

3. Spotkania doraźne z inicjatywy rodziców i nauczycieli. 

4. Informacje pisemne o wynikach nauczania i wychowania dzieci: 

1) przygotowane przez wychowawców klas zgodnie z WSO: 

a) informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu – na miesiąc przed terminem 

klasyfikacji, 

b) informacja o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych – na tydzień przed 

konferencją klasyfikacyjną, 

2) informacje o osiągnięciach ucznia (pochwały) oraz problemach wychowawczych, wpisywane 

przez nauczycieli do dzienniczka ucznia, dziennika elektronicznego, 

3) oceny wpisywane do dzienniczka ucznia zgodnie z WSO, dziennika elektronicznego. 

5. Konsultacje z pedagogiem/psychologiem szkolnym. 

6. Działalność rodziców w radach klasowych i radzie rodziców. 
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§§  3377  

OObboowwiiąązzkkii  rrooddzziiccóóww  

  

Rodzice są zobowiązani do: 

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

3. Ścisłej współpracy z wychowawcą i nauczycielami. 

4. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. 

5. Zainteresowania się wypełnianiem przez dziecko obowiązków szkolnych. 

 

 

 

 

RRoozzddzziiaałł  VVIIIIII  

PPRRZZEEPPIISSYY  KKOOŃŃCCOOWWEE  

  

  

§§  3388  

CCeerreemmoonniiaałł  ii  ttrraaddyyccjjee  

  

1. Do tradycji szkoły należą: 

1) uroczyste pożegnanie absolwentów, 

2) współpraca z parafią p.w. Matki Boskiej Bolesnej, 

3) współpraca ze Związkiem Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych, 

4) współpraca z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania, 

5) współpraca z Radą Osiedla Świętego Łazarza, 

6) współpraca z Klubem Osiedlowym „Krąg”, 

7) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, 

8) współpraca z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty" 

9) współpraca z Wydziałem Chemii UAM 

10) współpraca z Zespołem Szkół Handlowych w Poznaniu 

11) organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów  

i planem szkoły. 

2. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla. 

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

4. Szkoła z dniem 16 października 2006 roku przyjmuje imię Jana Pawła II. 

5. Dzień 16 października zostaje dniem Patrona szkoły. 

6. Szkoła posiada sztandar, który jest prezentowany zgodnie z ceremoniałem. Opis ceremoniału 

stanowi odrębny dokument. 

 

 

§§  3399  

ZZmmiiaannyy  ww  SSttaattuucciiee  

  

1. Zmiany lub uzupełnienia mogą być wprowadzone do statutu na wniosek dowolnego organu 

szkoły, zgłoszony na piśmie lub ustnie do dyrektora szkoły. 
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2. Zmiany w statucie: 

a) przygotowuje Rada pedagogiczna, 

b) opiniują wszystkie organy szkoły; jeżeli dany organ nie dostarczy swojej opinii na piśmie 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu na piśmie propozycji zmian w statucie, Rada 

pedagogiczna ma prawo uznać, że propozycja została zaakceptowana, 

c) zatwierdza – Rada pedagogiczna zgodnie ze swoim regulaminem. 

 

 

 

§§  4400  

RRoozzppoowwsszzeecchhnniiaanniiee  tteekkssttuu  ssttaattuuttuu  

  

Tekst statutu otrzymują: 

1. Rada rodziców. 

2. Samorząd uczniowski. 

3. Biblioteka szkolna – egzemplarz do użytku wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Sekretarz szkoły - egzemplarz do użytku wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. 

5. Rada pedagogiczna – egzemplarz do użytku nauczycieli, przechowywany w pokoju 

nauczycielskim. 

6. Dyrektor szkoły. 

 

 

 

§§  4411  

ZZaassaaddyy  zzaappoozznnaawwaanniiaa  cczzłłoonnkkóóww  ssppoołłeecczznnoośśccii  sszzkkoollnneejj  zz  ttrreeśścciiąą  ssttaattuuttuu..  

  

Wychowawcy klas zapoznają z treścią statutu: 

1. Uczniów – na godzinie do dyspozycji wychowawcy, 

o po zatwierdzeniu statutu, 

o na początku każdego roku szkolnego – przypomnienie najważniejszych spraw oraz 

informacji, gdzie znajdują się egzemplarze statutu do użytku uczniów (biblioteka, sekretariat, 

samorząd uczniowski, strona internetowa szkoły). 

2. Rodziców – na spotkaniu poświęconym prawu wewnątrzszkolnemu, po objęciu wychowawstwa 

klasy, 

o co roku na pierwszym spotkaniu – przypomnienie, co zawiera statut szkoły oraz gdzie można 

zapoznać się z jego treścią. 

 

 

  

 


