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Akty prawne znajdujące zastosowanie do postanowień Statutu:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 1991 r. nr 95 poz. 425,
tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 2156, 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. 2001 r. nr 61, poz.624, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 r. poz. 1270)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 843)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. 2016 poz. 339)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015 r. poz. 959)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 r. poz. 532)
9. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 (Dz.U. 1991 r. nr 120 poz. 526)
10. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 1997r. nr 85 poz. 539;
tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 642, poz. 908, 2013 r. poz.829)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992
r. nr 36 poz. 155 z późn. zm.)
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12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz.U. 1999 r. nr 67 poz. 756 z późn. zm.)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2015 r. poz. 1942)
14. Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie Uchwała Nr LXXV/1199/VI/2014 Rady
Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic
ich obwodów.
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I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gimnazjum nr 12 w Poznaniu z siedzibą na os. Stefana Batorego 101, zwane w dalszej
treści statutu „Gimnazjum”, jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w obwodzie szkoły określonym w Uchwale Rady Miasta Poznania oraz zamieszkałych
poza obwodem na podstawie odrębnych przepisów.
2. Gimnazjum nosi imię Jacka Kuronia.
3. Treść pieczęci Gimnazjum jest następująca:
GIMNAZJUM nr 12 im. Jacka Kuronia
os. Stefana Batorego 101
60 – 687 Poznań
tel., fax.: 061 8217 – 131, 061 8 217 – 151
4. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Poznań.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
6. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
§2
1. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
2. Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw w zajęciach i ferii
szkolnych określa Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie organizacji
roku szkolnego.
3. W celu ukończenia Gimnazjum wymagane jest przystąpienie do egzaminów
gimnazjalnych.
4. Na zakończenie trzyletniego cyklu kształcenia przeprowadzany jest zewnętrzny egzamin
gimnazjalny, który organizuje, i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
5. Egzamin gimnazjalny jest:
- powszechny,
- obowiązkowy,
- trzyczęściowy.
§3
Gimnazjum realizuje cele określone w ustawie z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty
(Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156, z 2016r. poz 35,64, 195,
668)
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II
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§4
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Cele i zadania Gimnazjum określają przepisy prawa oraz program wychowawczy
i program profilaktyki uchwalone przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (Załącznik nr 1 i 2).
Gimnazjum jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców, a nadrzędnym celem
edukacyjnym jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.
Gimnazjum stwarza warunki do: samodzielności działania, rozwijania wyobraźni,
odkrywania i poznawania świata, współżycia w rodzinie i społeczeństwie.
Gimnazjum kształtuje zdrowy sposób i styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem
zapobiegania nałogom oraz inspiruje uczniów do harmonijnego rozwoju.
Gimnazjum rozwija w uczniach wrażliwość na przeżycia estetyczne, kształtuje kulturę
muzyczną i plastyczną.
Gimnazjum respektuje podmiotowość i prawa ucznia, rodziców (prawnych
opiekunów), nauczycieli i pracowników Gimnazjum.
Gimnazjum prowadzi nabór wstępny do klas sportowych.
Na wniosek rodziców i za zgodą Dyrektora Gimnazjum dopuszcza się przyjmowanie
uczniów spoza obwodu gimnazjalnego.
Gimnazjum zapewnia uczniom w toku procesów dydaktycznych:
a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania,
b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy umożliwiającej kontynuację
nauki,
c) rozwijanie zdolności i dostrzegania związków i zależności przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych,
d) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
e) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,
f) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.
Gimnazjum umożliwia uczniom, za zgodą rodziców, rozwijanie różnorodnych
zainteresowań i uzdolnień poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
nadobowiązkowych i nieodpłatnych, w tym: kół zainteresowań i kół przedmiotowych,
zajęć rekreacyjnych, sportowych, indywidualnego toku i programu nauczania,
działalności wolontariatu.
Gimnazjum stwarza uczniom warunki do nabycia następujących umiejętności:
a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
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12.

13.

14.
15.
16.

d) rozwiązywania problemów,
e) poszukiwania i efektywnego wykorzystania informacji,
f) rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań.
Gimnazjum tworzy program wychowawczy zmierzający do:
a) wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia,
b) poszukiwania prawdy, dobra i piękna,
c) rzetelnej pracy, osiągnięcia celów życiowych i odnalezienia własnego miejsca
w świecie,
d) nabycia szacunku dla dobra wspólnego,
e) przygotowania ucznia do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
f) hierarchizacji wartości i dokonywania wyborów,
g) kształtowania umiejętności dialogu i współdziałania we wspólnocie nauczycieli
i uczniów.
Gimnazjum wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia, poprzez:
a) zajęcia obowiązkowe w systemie klasowo - lekcyjnym,
b) zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe,
c) pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
d) umożliwienie spożywania posiłków.
Gimnazjum może być organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Gimnazjum może realizować projekty finansowane przez Unię Europejską.
Gimnazjum może organizować i uczestniczyć w akcjach charytatywnych, w tym
w publicznej zbiórce pieniędzy, organizowane przez fundacje.
§5

1.
2.
3.

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program nauczania do
danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
Zestaw programów nauczania dopuszcza do stosowania Dyrektor Gimnazjum,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Programy nauczania są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są
przeznaczone.
§6

Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, uchwala wewnątrzszkolny
system oceniania uczniów (Załącznik nr 3), który powinien być stosowany zgodnie
z postanowieniami Statutu.
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§7
W Gimnazjum może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.
§8
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Gimnazjum udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez:
a) opiekę pedagoga oraz psychologa szkolnego,
b) współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
c) organizację zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych lub innych zajęć
o charakterze terapeutycznym,
d) udzielanie porad i konsultacji psychologiczno - pedagogicznych uczniom, rodzicom
i nauczycielom,
e) prowadzenie warsztatów, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest: m.in. z inicjatywy:
a) dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty,
b) rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,
c) ucznia,
d) właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
e) pielęgniarki szkolnej, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta
rodziny.
Planowaniem i koordynacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje
się wychowawca klasy, do której dany uczeń uczęszcza. Udzielają jej natomiast
nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w Gimnazjum.
Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z wymogami określonymi
w odpowiednich przepisach.
Rodzice informowani są o formie, okresie i wymiarze pomocy drogą pisemną.
Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego
możliwości psychofizycznych. Dostosowanie to następuje na podstawie opracowanego
dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Określa się w nim
formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane – na podstawie
odrębnych przepisów.
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§9
Na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia właściwej poradni psychologiczno –
pedagogicznej Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia.
§ 10
Gimnazjum organizuje zajęcia w zakresie wychowania do życia w rodzinie.
§ 11
Gimnazjum kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
w obwodzie gimnazjalnym.

III
ORGANY GIMNAZJUM
§ 12
1. Organami Gimnazjum są:
a) Dyrektor Gimnazjum,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.
§ 13
1. Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.
2. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i organami Samorządu Uczniowskiego.
4. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
pracy szkoły.
5. Dyrektor w szczególności zabiega o tworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.
6. Do czynności Dyrektora należy w szczególności:
6.1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,
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b) podejmowanie decyzji związanych z przyjmowaniem uczniów
do Gimnazjum,
c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
f) organizowanie warunków do realizacji założeń Konwencji o Prawach
Dziecka,
g) kierowanie organizacją działań wychowawczych i profilaktycznych wśród
dzieci i młodzieży oraz przygotowaniem nauczycieli do realizacji tych zadań,
h) powoływanie komisji do przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
poprawkowego oraz ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych jeżeli zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa,
i) organizowanie przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
6.2. w zakresie spraw organizacyjnych:
a) przygotowanie projektów planów pracy Gimnazjum,
b) opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
e) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,
6.3. w zakresie rozwiązywania sporów:
a) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami,
b) jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych, pomiędzy nauczycielem
a rodzicami oraz między nauczycielami a uczniami,
c) podejmuje decyzje zgodnie z przepisami prawa dla dobra społeczności
szkolnej i dobra publicznego,
d) rozwiązywanie konfliktów w sprawach spornych między uczniem
a nauczycielem następuje poprzez rozpatrzenie zastrzeżeń ucznia przez
wychowawcę klasy, bądź pedagoga szkolnego lub psychologa,
a w przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu sprawa przekazywana jest
do Dyrektora Gimnazjum, którego decyzje są ostateczne.
6.4. w zakresie spraw finansowych:
a) opracowanie planu finansowego Gimnazjum,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
c) realizowanie planu finansowego w szczególności poprzez dysponowanie
określonymi w nim środkami.
6.5. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
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a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą
Gimnazjum,
b) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli
oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
c) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac
konserwacyjno – remontowych,
d) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
6.6. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
oraz powszechnej samoobrony.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
8. W zakresie, o którym mowa w ust. 7. Dyrektor w szczególności:
a) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników
Gimnazjum,
b) decyduje o przyznaniu dodatków oraz wymierzaniu kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,
c) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków
Zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum,
d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych
pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,
e) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz świadczeń
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zgodnie z ustalonym regulaminem.
9. W sytuacji nieobecności Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Wicedyrektor.
§ 14
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum, realizującym zadania
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Gimnazjum.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są
protokołowane.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.
5. Rada Pedagogiczna w szczególności:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zatwierdza plany pracy Gimnazjum,
podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
uchwala wewnątrzszkolny system oceniania,
podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
występuje z wnioskiem o odwołanie nauczycieli ze stanowisk kierowniczych,
opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
h) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć,
i) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
j) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
k) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia
pracy szkoły.
§ 15
1.
2.
3.
4.

Rada Rodziców jest kolegialnym organem Gimnazjum.
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin.
Regulamin zatwierdza ogólne zebranie Rady Rodziców.
Rada Rodziców:
a) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych,
b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
c) działa na rzecz stałej poprawy materialnej bazy i infrastruktury Gimnazjum,
d) pozyskuje środki finansowe w celu wspierania działalności Gimnazjum,
e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
f) współuczestniczy w opracowaniu programu profilaktyki i programu wychowawczego
Gimnazjum,
§ 16

1. Rodzice mają prawo do:
a) informacji o zasadach i celach dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum,
b) informacji o zachowaniu, postępach lub przyczynach trudności w nauce swojego
dziecka,
c) korzystania z porad wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego,
d) wyrażania opinii i występowania za pośrednictwem Rady Rodziców z wnioskami
dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjalnych,
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e) wnioskowania o dostosowanie warunków egzaminu do potrzeb ucznia, zgodnie
z orzeczeniem lub opinią właściwej poradni pedagogiczno-psychologicznej.
2. Rodzice są zobowiązani do:
a) wypełnienia obowiązku związanego ze zgłoszeniem dziecka do Gimnazjum,
b) przestrzegania odpowiednich postanowień Statutu Gimnazjum oraz innych
przepisów określających zasady działalności Gimnazjum,
c) zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
d) nadzorowania regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz wypełniania
przez dziecko obowiązków szkolnych,
e) ścisłej współpracy z wychowawcą i nauczycielami.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci.
§ 17
1.
2.
3.
4.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów.
Opracowuje regulamin swojej działalności.
Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie
w zakresie:
a) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
b) organizacji życia szkolnego,
c) organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
na terenie Gimnazjum,
d) powołania nauczyciela będącego opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
5. Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą
brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego
szkołę.
6. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Rodziców przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym
w posiedzeniach Rady Rodziców.

IV
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 18
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora.
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2. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza Organ prowadzący Gimnazjum.
§ 19
1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział liczący średnio
od 24 – 28 uczniów.
2. Podział na grupy dokonywany jest:
a) podczas zajęć z języków obcych ,
b) zajęć z informatyki w oddziałach liczących przynajmniej 24- uczniów,
c) zajęć z wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 – 26
uczniów.
§ 20
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Rada Pedagogiczna może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny
tygodniowy czas pracy.
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Gimnazjum są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
b) projekty edukacyjne,
c) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i specjalistyczne,
d) kółka zainteresowań - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
e) kursy mistrzowskie - zajęcia dla uczniów uzdolnionych.
4. W przypadku zajęć, o których mowa w pkt. 3 d) i e), możliwe jest zezwolenie Dyrektora
na prowadzenie zajęć przez wolontariuszy.
5. Na podstawie pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna doręczonego Dyrektorowi
Gimnazjum w danym roku szkolnym uczeń zwolniony jest z udziału w lekcjach religii,
etyki i/lub w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
§ 21
Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
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§ 22
1. Dyrektor Gimnazjum ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, zgodnie z aktualnymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Dyrektor Gimnazjum ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji
roku szkolnego.
3. Zgodnie z odrębnymi przepisami, Dyrektor Gimnazjum może ustalić dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania tych zajęć
w inne wyznaczone dni.
4. Do 30 września każdego roku, Dyrektor Gimnazjum informuje nauczycieli, uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów uczniów) o ustalonych w danym roku szkolnym dniach
wolnych oraz dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
5. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych Gimnazjum ma obowiązek
zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.
§ 23
1.

2.

3.

Uczniowie, którzy ukończyli szkolę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum
w normalnym trybie mogą być kierowani do klasy przysposabiającej do pracy
zawodowej.
Na podstawie opinii pedagoga i psychologa szkolnego, za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów, uczniowie, którzy nie radzą sobie z realizacją obowiązku
szkolnego mogą być kierowani przez Dyrektora Gimnazjum na okres do dwóch tygodni
do czasowego zespołu socjoterapeutycznego.
Zespół socjoterapeutyczny organizuje Dyrektor Gimnazjum.
§ 24

1.

2.
3.

Biblioteka Gimnazjum służy potrzebom i zainteresowaniom uczniów, zadaniom
dydaktycznym i wychowawczym, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
oraz popularyzowaniu wiedzy.
Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa osobny regulamin (Załącznik nr 4).
Do zadań bibliotekarza Gimnazjum należy:
a) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego w systemie komputerowym,
b) określenie godzin wypożyczania książek z uwzględnieniem zasady jak największej
dostępności do zasobów bibliotecznych,
c) organizowanie konkursów czytelniczych i innych form działalności kulturalnej,
d) przedstawienie Radzie Pedagogicznej okresowych informacji o stanie czytelnictwa
poszczególnych klas,
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e)
f)
g)
h)
i)

współpraca z nauczycielami Gimnazjum,
prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego,
zakup i oprawa książek,
zapewnienie zasad bezpieczeństwa i higieny działalności Biblioteki.
tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
j) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
k) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zgodnie z regulaminem
(Załącznik nr 5).
§ 25
1.

2.

Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę:
a) sale dydaktyczne,
b) sale gimnastyczne z zapleczem,
c) boiska szkolne,
d) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe (Klub Gimnazjalny),
e) pomieszczenia psychologa i pedagoga szkolnego,
f) jadalnię i zaplecze kuchenne,
g) archiwum,
h) sekretariat,
i) gabinety Dyrektora i Wicedyrektora.
Zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się także poza terenem szkoły, w wyznaczonych
miejscach.
§ 26

Gimnazjum może organizować oddziały z autorskimi programami nauczania.
§ 27
Gimnazjum może organizować wycieczki szkolne zgodnie z ustalonym regulaminem
wycieczek (Załącznik nr 6).
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V
WICEDYREKTOR, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§ 28
1.
2.

W gimnazjum mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów.
Do zadań Wicedyrektora należy:
a) zastępowanie Dyrektora,
b) opracowywanie projektów dokumentów według wskazówek Dyrektora,
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zespołami przedmiotowymi,
d) opiniowanie projektów ocen pracy nauczycieli,
e) wnioskowanie do Dyrektora o nagrody, wyróżnienia i kary,
f) opracowanie materiałów analitycznych,
g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Gimnazjum.
§ 29

1. W Gimnazjum zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne
przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor
Gimnazjum.
4. Zgodnie z odrębnymi przepisami w Gimnazjum przyjmowani są studenci na praktyki
zawodowe.
5. Na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum,
a organizatorem wolontariatu, Gimnazjum przyjmuje na staż lub praktyki
wolontariuszy.
§ 30
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jak również jest
odpowiedzialny za uczniów powierzonych jego opiece w czasie zajęć obowiązkowych,
pozalekcyjnych, nadobowiązkowych.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
a) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
b) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
c) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
d) dbanie o poprawne używanie języka polskiego przez uczniów,
e) wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów,
f) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
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g)
h)
i)
j)
k)

wzbogacenie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP,
kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Gimnazjum,
l) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
m) kontrolowanie obecności uczniów,
n) przestrzeganie zapisów statutowych,
o) przestrzeganie Kodeksu Etyki Nauczyciela Gimnazjum 12 (Załącznik nr 7)
p) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia,
q) piecza nad mieniem Gimnazjum.
§ 31
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe i komisje.
a) zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języków
obcych, wychowania fizycznego, przedmiotów artystycznych.
b) zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zespół do spraw promocji Gimnazjum,
d) zespoły klasowe,
e) komisja ds. zachowania,
f) komisja do planu pracy i kalendarza imprez.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora
Gimnazjum na wniosek członków zespołu.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:
a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
c) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. W Gimnazjum działają zespoły klasowe nauczycieli uczących w tym samym oddziale
(w tej samej klasie). W skład zespołu wchodzą:
a) przewodniczący zespołu (wychowawca klasy),
b) nauczyciele uczący w danej klasie.
5. Do podstawowych zadań zespołu klasowego należą:
a) ustalenie dla danego oddziału programu nauczania oraz jego modyfikacja,
b) korelowanie treści programowych,
c) porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i oceny
osiągnięć uczniów.
6. W Gimnazjum działa społeczny inspektor pracy.
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§ 32
1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, uczącemu w tym oddziale, jako wychowawcy oraz jego zastępcy, jako
wychowawcy pomocniczemu.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby ten
sam wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania
w Gimnazjum.
3. Wychowawca może zostać zwolniony z wykonywania obowiązków wychowawcy
na własną prośbę lub na wniosek rodziców.
§ 33
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a
w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,
d) monitorowanie warunków życia i nauki wychowanków,
e) utrzymywanie kontaktów z nauczycielami i rodzicami w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych,
f) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
g) udzielanie wskazówek i porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się
i wyboru zawodu,
h) kształtowanie właściwych relacji pomiędzy uczniami,
i) uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach,
j) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej,
k) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
ucznia, będącego w jego klasie wychowawczej.
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, psychologa i pedagoga
szkolnego.
§ 34
1. Dyrektor zatrudnia psychologa i pedagoga szkolnego.
2. Do zadań pedagogia i psychologa należy w szczególności:
a) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
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b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Gimnazjum w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych i wspierania rozwoju,
c) udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej w formach adekwatnych
do potrzeb,
d) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży,
e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania,
f) inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
g) prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych,
h) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości i uzdolnień uczniów,
i) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej,
j) koordynowanie realizacji programów profilaktycznych - w tym: programu „Szkoła
Wolna od Narkotyków i Przemocy”.
2. Dyrektor Gimnazjum wyznacza osobę na stanowisko doradcy zawodowego.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
c) organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Gimnazjum;
e) współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno- -zawodowego;
f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

VI
UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 35
1.
2.

Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową
i zamieszkują w obwodzie gimnazjalnym.
Do oddziału sportowego przyjęci zostają uczniowie zgodnie z odrębnie ustalonymi
zasadami naboru wstępnego.
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3.
4.

5.

W zależności od warunków organizacyjnych, Dyrektor może przyjąć do Gimnazjum
ucznia z innego obwodu.
W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjalnego, listę
przyjętych ustala się na podstawie podanych do wiadomości kandydatów kryteriów
przyjęcia do Gimnazjum, w tym ocen przedmiotowych, oceny z zachowania oraz
innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku
szkolnego.
§ 36

1.

Każdy uczeń Gimnazjum ma prawo do:
a) uzyskania informacji dotyczących wymagań, zasad oraz kryteriów sprawdzania
wiedzy i umiejętności, oceny należytego przygotowania i uczestnictwa w zajęciach,
jak również oceny niewłaściwego zachowania,
b) poszanowania godności,
c) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w sposób nienaruszający przepisów prawa
i dóbr prawem chronionych,
e) życzliwego traktowania jako podmiotu w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
f) bezpiecznych warunków przebywania w Gimnazjum,
g) korzystania zgodnie z przeznaczeniem ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń
gimnazjalnych,
h) reprezentowania Gimnazjum w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach,
i) korzystania w pilnych sprawach z telefonu stacjonarnego znajdującego się
w Sekretariacie Gimnazjum,
j) bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych
przeznaczonych do realizacji podstawy programowej danych zajęć edukacyjnych
(zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe).
2. Uczeń ma obowiązek:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
b) dbałości o wspólne dobro, czystość, ład i porządek w Gimnazjum, a także o własny
schludny ubiór,
c) wystrzegania się nałogów,
d) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,
e) dbania o dobre imię, honor i tradycję Gimnazjum,
f) przestrzegania przepisów obowiązujących w Gimnazjum,
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g) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom i uczniom
Gimnazjum, a także innym osobom,
h) naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód,
i) usprawiedliwienia w przeciągu 2 tygodni w formie pisemnej, (w tym elektronicznej)
nieobecności na zajęciach gimnazjalnych (zaświadczenie lekarskie, oświadczenie
rodziców lub prawnych opiekunów).
j) noszenia w Gimnazjum czystego mundurka oraz stroju galowego podczas
uroczystości szkolnych,
k) przestrzegania prawa w zakresie publikowania i umieszczania materiałów
w Internecie,
l) przestrzegania zakazu nagrań dźwiękowych, fotografowania i filmowania.
3. Mundurek Gimnazjum to bawełniana bluzka z krótkim rękawem w kolorze zielonym lub
żółtym z logo szkoły.
4. Strój galowy obowiązujący w Gimnazjum to:
a) dla dziewcząt: biała bluzka oraz czarna, bądź granatowa spódnica lub spodnie,
b) dla chłopców: biała koszula oraz czarne, bądź granatowe spodnie.
5. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania Gimnazjum w trakcie trwania zajęć
edukacyjnych, z wyjątkiem ustalonych przez Dyrektora lub upoważnionego nauczyciela
zwolnień z zajęć:
a) na podstawie pisemnej prośby rodziców (przekazanej do dnia udzielenia
zwolnienia),
b) spowodowanych nieobecnością nauczyciela.
6. Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy naruszyli
zakaz ustalony w pkt.5.
7. Uczniów Gimnazjum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów,
używania środków odurzających lub energetyzujących oraz nie przepisanych przez
lekarza środków farmaceutycznych; a w przypadku naruszenia tego zakazu Dyrektor
Gimnazjum obowiązany jest do zawiadomienia policji oraz zastosowania odpowiednich
procedur.
8. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz Gimnazjum,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia,
d) odwagę,
e) brak nieobecności na zajęciach gimnazjalnych,
f) postępy w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
9. Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy,
Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.
10. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:
a) pochwała wychowawcy lub nauczyciela,
b) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
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11.
12.
13.

14.
15.

c) pisemne powiadomienie rodziców o wzorowej postawie ucznia,
d) dyplom,
e) nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetów: Gimnazjum oraz Rady Rodziców.
Na podstawie odrębnych przepisów uczniom przyznawane są świadectwa
z wyróżnieniem.
Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów gimnazjum:
a) nagana wychowawcy wobec klasy,
b) nagana Dyrektora,
c) nagana Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
d) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
e) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
f) przeniesienia ucznia do innego oddziału.
W terminie siedmiu (7) dni od wymierzenia kary uczniom lub rodzicom przysługuje
odwołanie do komisji dyscyplinarnej Rady Pedagogicznej.
Dyrektor Gimnazjum może na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, skreślić ucznia z listy uczniów (z równoczesnym
przeniesieniem go do innego gimnazjum), za:
a) stałe naruszanie postanowień statutu Gimnazjum,
b) demoralizowanie innych uczniów,
c) wykroczenia i przestępstwa określone przepisami prawa.

VII
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
§ 37
Określa się źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia i ich przeznaczenie.
§ 38
1. Źródłami dochodów gromadzonych na rachunku dochodów Gimnazjum nr 12 im. Jacka
Kuronia mogą być:
a) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
b) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone minie będące
w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym z wynajmu
powierzchni pod automaty sprzedające (np. napoje, słodycze), bilbordy, anteny,
reklamy itp.
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d) wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej
w statucie, a w tym między innymi z usług:
- żywieniowych,
- zakwaterowania,
- szkoleniowych, kursowych i doradczych.
e) wpływy z nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach,
festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach,
f) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych ( np. złom, makulatura),
g) prowizje ( np. fotograf, ubezpieczenie uczniów),
h) wpływy z różnych opłat, a w szczególności:
- opłaty egzaminacyjne,
- opłaty za legitymacje,
- opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
i) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku,
j) wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.:
- wpłaty organizacji, instytucji, fundacji organizujących wymianę
międzynarodową młodzieży,
- wpłaty z tytułu należności sądowych.
§ 39
1. Dochody gromadzone na rachunku dochodów jednostki budżetowej przeznacza się na:
a) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem tych dochodów,
b) dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostki.
2. Dochody własne jednostek budżetowych nie mogą być przeznaczane na finansowanie
wynagrodzeń osobowych.

VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami prawa.
2. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum nie mogę być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 41
1. Gimnazjum posiada imię nadane przez organ prowadzący, na wniosek Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
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2. Gimnazjum ma własny sztandar, godło oraz ceremoniał gimnazjalny i poczet
sztandarowy.
§ 42
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zgodnie z odrębnymi przepisami Organ prowadzący określa zasady prowadzenia przez
Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej.
§ 43
1. Organem uprawnionym do uchwalania zmian w statucie Gimnazjum jest Rada
Pedagogiczna.
2. Zmiany w statucie wymagają zaopiniowania przez wszystkie organy szkoły.
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