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  STATUT GIMNAZJUM 
 
 

Nazwa i typ szkoły 
  

§ 1 
Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie. 
  

§ 2 
1. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew 
2. Nadzór nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu 

 
§ 3 

1. Gimnazjum jest szkołą publiczną powołaną uchwałą Nr VII/71/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
11 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Kowalewie. 

2. Gimnazjum jest włączone w skład  Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie uchwałą Nr VII/72/99 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999 roku 

 
 

Inne informacje o szkole 
 

§ 4 
1. Siedziba Gimnazjum mieści się w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie, Kowalew ul. Bolesława 

Chrobrego 36, 63-300 Pleszew. 
2. Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 

3 lata.  
3. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów może prowadzić innowacje pedagogiczne i eksperymenty.  
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 
5. Świętem pracowników szkoły jest Dzień Edukacji Narodowej. 
 

 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 5 

1. Nadrzędną ideą gimnazjum jest dobro ucznia. Szkoła zadanie to realizuje zgodnie z Powszechną 
Deklaracją Praw Dziecka i Konwencją o Prawach Dziecka. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie 
aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym szkoły, a w szczególności:  

1) Wspomagając rozwój ucznia:  
a. wprowadza w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych 

dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 
b. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia, 
c. wprowadza w dziedzictwo kultury, sztuki regionalnej i narodowej postrzeganej  

w perspektywie kultury europejskiej.  
d. kształtuje tożsamość narodową, językową i religijną w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym poprzez ceremoniał szkolny, obchody świąt narodowych i naukę religii 
(wg kalendarza imprez).  

e. umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  

2) Wprowadzając ucznia w życie społeczne:  
a. uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,  
b. przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,  
c. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we 

współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,  
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d. uruchamia odpowiednio do istniejących potrzeb działania profilaktyczne.  
3) Wypełniając funkcję opiekuńczą:  

a. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.  
4) Upowszechniając zasady promocji i ochrony zdrowia 

a. wprowadza w życie program profilaktyki w szkole 
5) Stosując zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

a. wprowadza szczegółowe zasady ZWO, który ustalają nauczyciele przedmiotów zgodnie  
z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów. 

 
 

Zadania opiekuńcze szkoły 
 

§ 6 
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych 

sprawuje wyznaczony do tego celu nauczyciel w ramach pracy dydaktycznej, wychowawczej   
i opiekuńczej.  

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych 
przez szkołę przestrzegając zasad, że za bezpieczeństwo uczniów może być odpowiedzialny tylko 
nauczyciel tej szkoły, określają odrębne przepisy.  

3. Porządek, czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole odbywa się według 
opracowanego regulaminu(zał. nr 1) i planu dyżurów na dany okres lub rok szkolny.  

4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w celu wspomagania rozwoju 
psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, 
wyrównanie i korygowanie nauczania oraz eliminowanie przyczyn, przejawów zaburzeń, w tym 
zaburzeń zachowania.  

5. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana poprzez:  
1) współpracę z pedagogiem szkolnym 
2) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
3) organizowanie zajęć wyrównawczych 
4) organizowanie nauczania indywidualnego i zindywidualizowanego  

6. Zasady organizowania poszczególnych zajęć określają odrębne przepisy.  
7. Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest 

dyrektor szkoły.  
8. Uczniom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, 

przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach 
szkolnych można organizować indywidualne nauczanie i wychowanie.  

9. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności:        
w domu rodzinnym, rodzinie zastępczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne 
nauczanie i wychowanie ucznia może być organizowane na terenie szkoły.  

10. Zasady organizowania nauczania indywidualnego określą odrębne przepisy.  
11. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez 

dostosowanie zakresu i tematyki uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor 
szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.  

12. Zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określają odrębne przepisy.  
13. W celu rozwijania zainteresowań uczniów szkoła może organizować: 

1) różnorodne formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, 
2) koła zainteresowań, 
3) wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze i turystyczne, 
4) wystawy prac uczniowskich, imprezy dla uczniów, rodziców i środowiska. 

14. Szkoła sprawuje szczególne formy opieki i udzielania pomocy materialnej uczniom, którym  
z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych pomoc taka jest potrzebna.  

15. Formy udzielania pomocy: 
1) organizowanie pomocy materialnej, występowanie z wnioskami do Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Rodziców i innych instytucji w tym celu powołanych. 
2) zwolnienie uczniów z obowiązujących dopłat za dożywianie, 
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3) kontakt z rodzinami zastępczymi. 
16. Szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom możliwość spożywania jednego ciepłego posiłku  

w stołówce szkolnej.  
 

 
Współdziałanie gimnazjum z rodzicami 

 
§ 7 

1. Współdziałanie szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega na:  
1) powiadomieniu rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych danej klasy i szkoły 

na początku roku szkolnego. 
2) obowiązkowym udostępnieniu przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

oraz przeprowadzania egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. 
3) zapewnieniu rodzicom rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów   w nauce i przyczyn trudności. 
4) udzielaniu specjalistycznych porad i informacji w sprawach wychowania. 
5) stworzeniu form stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 

tematy wychowawcze (zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami). 
6) szkolenia rodziców podczas zebrań klasowych i spotkań z radą rodziców. 

 
 

Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki 
 

§ 8 
1. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki uchwala rada rodziców po wcześniejszym 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 
2. Program wychowawczy stanowi załącznik do statutu (zał. nr 2) 
3. Program profilaktyki stanowi załącznik do statutu (zał. nr 3) 

 
 

Organy szkoły 
 

§ 9 
1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor szkoły,  
2) rada pedagogiczna,  
3) rada rodziców, 
4) samorząd uczniowski. 

2. Dyrektor szkoły.  
1) Zasady powołania i odwołania dyrektora szkoły określają: art.36 i 38 Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 r. z uwzględnieniem art. 7 ustawy. Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego z dnia 8 stycznia 1999r.  

2) Dyrektor szkoły w szczególności: 
a. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
b. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy, 
c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne, 
d. odpowiada za poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania, 
e. realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji, 
f. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,  

g. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
h. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 
i. nadzoruje nabór kandydatów do gimnazjum, 
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j. powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego, 
k. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 
l. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek nauczyciela, specjalisty lub 

rodzica ucznia gimnazjum wraz z uzasadnieniem rady pedagogicznej do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w celu wydania opinii i informuje o tym rodziców ucznia, 

m. nadzoruje realizację projektu edukacyjnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  
i ustala wszystkie elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu,      

3) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
3) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami       

 i samorządem uczniowskim.  
4) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej.  
5) Dyrektor prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 
rady.  

6) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny      w porozumieniu z organem prowadzącym szkolę lub placówkę uchyla 
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

7) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 
ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.  

8) Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawie obowiązku szkolnego:  
a. zezwolenie na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków 

jego spełnienia (przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych),  
b. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki (po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej),  
c. kontrola spełniania obowiązku szkolnego, procedura kontroli obowiązku szkolnego 

stanowi załącznik do statutu (zał. nr 3a), 
d. skreślenie ucznia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły lub 

usunięcia ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu; z wnioskiem  
o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum dyrektor występuje do Kuratora Oświaty       
w przypadku gdy konieczna jest zmiana środowiska wychowawczego (po uprzedniej 
konsultacji pedagogiczno- psychologicznej) lub na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy 
uczeń nagminnie nie wypełnia swoich obowiązków i nie przestrzega zasad zachowania 
określonych w statucie szkoły.  
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego. 

9)  Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektorów oraz kierownika świetlicy szkolnej, po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.  

10)  Dyrektor wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły – stowarzyszeń i organizacji 
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.  

3. Rada pedagogiczna.  
1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych 

dotyczących kształtowania, wychowania i opieki.  
2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach 

rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3) Rada pedagogiczna działa zgodnie z swoim regulaminem (zał. nr 4) 
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4) Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia szkoły lub placówki. 

4. Rada rodziców.  
1) Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin (zał. nr 5), 

zatwierdzony przez zebranie ogólne. 
2) Rada Rodziców podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji. 

5. Samorząd uczniowski.  
1) W szkole działa samorząd uczniowski.  
2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
3) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin (zał. nr 6) uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  
 

Współdziałanie organów szkoły, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 
 

§ 10 
1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji.  
2. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość bieżącej wymiany informacji między sobą 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach:  
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej może brać udział z głosem    

doradczym w zebraniach rady rodziców, samorządu uczniowskiego; dyrektor udziela informacji 
dotyczących wydanych przez niego zarządzeń oraz uchwał rady pedagogicznej,  

2) dyrektor przedkłada organom do zatwierdzenia lub zaopiniowania sprawy, które   przysługują 
im w ramach ich kompetencji,  

3) w zebraniach rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem) mogą brać udział z głosem 
doradczym przedstawiciele rady rodziców, 

4) w niektórych punktach posiedzenia rady pedagogicznej mogą brać udział  przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego, którzy mają prawo przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi 
wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych 
praw uczniów.  

 
3. Sytuacje konfliktowe między organami szkoły (poza dyrektorem) rozwiązuje dyrektor szkoły.  
4. Od decyzji dyrektora przysługuje organom szkoły odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego 

szkołę.  
5. Sytuacje konfliktowe między dyrektorem, a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący 

szkołę.  
6. Konflikty między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor z udziałem związków zawodowych 

działających na terenie szkoły. 
7. Konflikty między nauczycielami, a uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) 

rozstrzyga dyrektor szkoły. 
8. Wszelkie konflikty między uczniami szkoły rozstrzygają wychowawcy klas lub pedagodzy szkolni. 
9. Uczeń ma prawo w ciągu 3 dni odwołać się od decyzji wychowawcy lub pedagoga do dyrektora szkoły. 
10. Rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciele mogą odwołać się w ciągu 7 dni od decyzji  dyrektora 

do organu prowadzącego szkołę. 
11. Gimnazjum posiada „Procedurę postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo” (zał. nr 7) 

 
 

Organizacja szkoły 
 

§ 11 
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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§ 12 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o 
którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego 
roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

 
§ 13 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.  
2. Uczniowie podzieleni są na klasy realizujące program określony odrębnymi przepisami, zgodnie     

z określonymi w odrębnych zarządzeniach ramowymi planami nauczania.  
 

§ 14 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

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

§ 15 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym.  
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie 

dłuższej niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie 
ramowego planu nauczania. 

4. W planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innego, niż w ramowym planie nauczania, 
zestawienia zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających         z 
podstawy programowej, oraz pod warunkiem, że nie zmniejszy się obowiązującego wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć edukacyjnych w stosunku do wymiaru wskazanego w ramowym planie 
nauczania.  

5. Plany nauczania dla przedmiotów opracowywane są przez nauczycieli przedmiotów, zgodnie 
z programami dopuszczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na okres lub na cały rok 
szkolny. Dopuszcza się możliwość opracowywania przez nauczycieli stażystów planów na okres lub 3 
miesiące. 
 

§ 16 
1. W szkole prowadzony jest podział oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa.   
2. Zasady podziału na grupy reguluje rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.  

 
§ 17 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę 
ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie 
języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza 
systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych, międzyklasowych i 
międzyszkolnych.  

2. Zajęcia nadobowiązkowe planowane są w miarę posiadanych środków. 
 

§ 18 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.  

2. Biblioteka szkolna działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły (zał. nr 8).  
 

§19 
1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy ze względu na specyfikę potrzeb, czas pracy rodziców 

lub dojazd do szkoły przebywają w niej dłużej. 
2. Świetlica szkolna działa zgodnie z regulaminem (zał. nr 9) zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.  
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3. Szkoła, w celu wykonywania statutowych zadań opiekuńczych oraz wspomagania właściwego rozwoju 
uczniów organizuje stołówkę szkolną. 

§ 20 
1. Dla realizacji celów statutowych wymienionych w § 18 i 19 szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, 

o których mówi art.67, ust.1 ustawy. 
 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  
 

§ 21 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i pracowników obsługi.  
2. Dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnić również specjalistów 

wspomagających proces nauczania i wychowania (psychologów, logopedów). Zadania specjalistów 
określają zakresy czynności opracowane przez dyrektora szkoły.  

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 i 2, określają odrębne 
przepisy.  
   

§ 22 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo 

– zadaniowe, które m.in. ustalają zestawy programów nauczania i zestawy podręczników oraz 
modyfikują je w miarę potrzeb. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu przedmiotowego lub wychowawczego. 
 

Obowiązki nauczycieli 
 

§ 23 
1. Nauczyciele odpowiadają za: 

1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, 
2) bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów. 

2. Nauczyciele stosują w szkole procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów: 
1) Procedura dotycząca korzystania z sal lekcyjnych (zał. nr 10), 
2) Procedura organizowania zajęć poza szkołą (zał. nr 11), 
3) Procedura dotycząca zajęć lekcyjnych (zał. nr 12), 
4) Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, (zał. nr 7) 
5) Powinności nauczyciela w jego codziennej pracy (zał. nr 13), 
6) Procedura organizacji wycieczek szkolnych (zał. nr 14). 

3. Nauczyciele pełnią dyżury, których miejsce i czas ustala dyrektor szkoły. 
4. Dyżury pełnione są zgodnie z „Regulaminem dyżurów” (zał. nr 1) obowiązującym w szkole. 
5. Nauczyciel jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów, sprawiedliwie ich traktuje, pomaga      

w usuwaniu niepowodzeń, decyduje o ocenie z przedmiotów nauczania. 
6. Nauczyciel podczas pracy dydaktycznej uwzględnia zdolności uczniów. 
7. Nauczyciel dba o swój warsztat pracy, doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom 

wiedzy merytorycznej. 
8. Nauczyciel dba o rozwój psychofizyczny uczniów. 
9. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel zgodnie  

 z procedurami szkolnymi oraz odrębnymi przepisami. 
 

§ 24 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły 
4. Rada klasowa rodziców lub samorząd klasowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora 

szkoły o zmianę nauczyciela, któremu powierzył on zadanie wychowawcy klasy, jeżeli ich zdaniem 
wychowawca rażąco zaniedbuje wypełnianie swoich obowiązków.  
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5. Ustala się następujący tryb postępowania odwoławczego w przypadku zmiany wychowawcy: 
1) umotywowany wniosek bezwzględnej większości rodziców danej klasy skierowany do      

dyrektora szkoły, 
2) pozytywna opinia wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu   Uczniowskiego. 
3) w ciągu 21 dni dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające dokonując oceny 

pracy nauczyciela. 
4) zasadnym uznany będzie wniosek zaopiniowany zwykłą większością głosów Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
6. Dyrektor Szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może: 

1) przychylić się do wniosku i dokonać zmiany nauczyciela wychowawcy w trybie 
natychmiastowym. 

2) zezwolić na warunkowe trzymiesięczne utrzymanie dotychczasowego wychowawcy. 
3) odrzucić wniosek podając uzasadnienie. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien być złożony najpóźniej do 30 maja, jeżeli zmiana miałaby 
nastąpić z początkiem roku szkolnego. Z bardzo ważnych przyczyn wniosek może być złożony w ciągu 
roku szkolnego.  

8. Od decyzji dyrektora wychowawca ma prawo odwołania się w ciągu 3 dni do organu prowadzącego 
szkołę. 

9.  Wychowawca w szczególności ma obowiązek:  
1) Pełnienia zasadniczej roli w realizacji programu wychowawczego szkoły.  
2) Tworzenia warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia 

różnych ról w życiu dorosłym.  
3) Animacji życia zbiorowego, mediacji i negocjacji w rozstrzyganiu kwestii spornych 

wewnętrznych oraz między uczniami i dorosłymi.  
4) Otoczenia indywidualną opieką każdego wychowanka.  
5) Planowania i organizowania wspólnie z uczniami i rodzicami:  

a. różnych form życia zespołowego, rozwijających uczniów,  
b. ustalania treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.  

6) Współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), prowadzenia uzgodnień           
i koordynacja ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 
potrzebna jest indywidualna opieka. Dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak 
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami.  

7) Realizacji celów wychowawczych. Odpowiada za to przed dyrektorem oraz dba o regularne 
uczęszczanie uczniów do szkoły, 

8) Utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów w celu:  
a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  
b. współpraca z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec 

dzieci i otrzymywaniu od nich pomocy w swoich działaniach,  
c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.  

9) Współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc    
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych 
uzdolnień uczniów.  

10) Organizację i formy udzielania tej pomocy określają przepisy w sprawie zasad udzielania 
pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

11) Ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowania niezbędnej opieki 
profilaktycznej. 

12) Kształtowania u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach 
pozalekcyjnych oraz współdziałania w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji. 

13) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji: 
a. dziennika lekcyjnego, 
b. arkuszy ocen, 
c. planu dydaktyczno – wychowawczego 
d. dokumentacji finansowej klasy (np. rozliczenia wycieczek, biwaków, itp.). 

14) Organizowania dyżurów uczniowskich. 
15) Poinformowania ucznia o jego ocenie z zachowania na tydzień przed planowanym 

posiedzeniem rady pedagogicznej kończącym I okres lub rok szkolny. 
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16) Powiadomienia dwa tygodnie przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) ucznia, jego 
rodziców lub opiekunów o przewidywanych dla ucznia okresowych (rocznych) ocenach 
niedostatecznych. 

10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony 
dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i 
instytucji. 

11. Młodym nauczycielom – wychowawcom dyrektor przydziela opiekuna z ramienia rady pedagogicznej.  
 

Obowiązki pedagoga szkolnego  
 

§ 25 
1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych: 

1) dokonywania okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 
2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 
3) udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 
4) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych, 
5) współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego. 

2. W zakresie profilaktyki wychowawczej: 
1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno – wychowawczego. 
2) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej 

opieki i pomocy wychowawczej. 
3) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości 

udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze. 
3. W zakresie prac wyrównawczych: 

1) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom 
napotykającym na szczególne trudności w nauce. 

2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania zaburzeń rozwojowych. 
4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej: 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 
niepowodzeń szkolnych. 

2) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 
rodzinnych. 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i 
środowiskowych. 

4) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży 
5. W zakresie pomocy materialnej: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z 
rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających 
szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom przewlekle chorym. 

2) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do 
odpowiednich sądów dla nieletnich. 

3) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki 
całkowitej. 

6. W celu realizacji zadań pedagog powinien: 
1) posiadać roczny plan pracy, 
2) zapewnić w rozkładzie zajęć czas na kontakty z uczniami i rodzicami, 
3) współpracować z wszystkimi organami szkoły w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 

opiekuńczo – wychowawczych, 
4) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
5) składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności dydaktyczno - 

wychowawczych wśród uczniów, 
6) prowadzić dokumentację. 
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Koordynator do spraw bezpieczeństwa 
 

§ 26 
1. W szkole tworzy się stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 
2. Zadaniem koordynatora jest integrowanie działań podejmowanych przez szkołę, rodziców, instytucje i 

organizacje współpracujące w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 
    

Pracownicy niepedagogiczni 
 

§ 27 
1. Pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi obowiązuje regulamin pracy. 
2. Pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi wykonują zadania zgodnie z zakresami obowiązków 

opracowanymi przez dyrektora szkoły. 
3. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy 

dyrektor szkoły. 
4. Pracowników niepedagogicznych obowiązują zadania zapewniające bezpieczeństwo uczniom  

 w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum. 
 

Uczniowie szkoły 
 

§ 28 
1. Zasady wypełniania obowiązku szkolnego realizuje się zgodnie z założeniami Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem ustawy przepisy 
wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dnia 8 stycznia 1999 roku. 

 
§ 29 

1.  Uczniowie mają w szczególności prawo do: 
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa. 
2) Znajomości programu nauczania.  
3) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  
4) Zdawania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.  
5) Realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
6) Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 
7) Odwołać się do dyrektora szkoły w związku z przydzieloną mu karą w ciągu trzech dni                 

o zawiadomieniu go o ukaraniu przez wychowawcę. 
8) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.  
9) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza to dobra innych osób. 
10) Przekazywania swoich uwag dotyczących wszystkich aspektów dotyczących funkcjonowania 

szkoły samorządowi uczniowskiemu, wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły i radzie rodziców.  
11) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole.  
12) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna 

działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole.  
13) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie        

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.  
14) Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.  
15) Opieki zdrowotnej, korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w 

ramach posiadanych przez szkołę środków.  
16) Powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości.  
17) Dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce.  
18) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego oraz do udziału w 

zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia. 
19) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.  
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20) Wydawania gazetki szkolnej.  
21) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.  
22) Ochrony przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej 
23) Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie mają prawo najpóźniej na dzień przed planowanym 

posiedzeniem rady pedagogicznej odwołać się od wystawionej przez wychowawcę klasy oceny     
z zachowania do dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem. 

24)  
§ 30 

1.  Uczniowie mają w szczególności obowiązek: 
1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych  i przygotowywać się do nich.  
2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 
3) Rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. 
4) Zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia się i życia. 
5) Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły, 

współtworzyć jej autorytet. 
6) Stosować się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy.  
7) Chronić własne życie i zdrowie. 
8) Godnie i kulturalnie zachować się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej. 
9) Przychodzić do szkoły w dniach uroczystych w stroju galowym.  
10) Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:  

a. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,  
b. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,,  
c. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,  
d. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, zachować w tajemnicy i 

dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to 
ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.  

11) Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i 
porządku w szkole i jej otoczeniu.  

12) Dbać o wspólne dobro, sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne. 
13) W przypadku zniszczenia mienia szkoły naprawić wyrządzone szkody. 
14) Sumiennie pełnić dyżury klasowe zgodnie z harmonogramem.  
15) Przedstawiać wychowawcy klasy – w terminie 14 dni – usprawiedliwienia pisemnego za czas 

nieobecności w szkole. 
 

§ 31 
1.   Uczniom nie wolno: 

1) Stosować przemocy wobec innych; wszczynać bójek. 
2) Przynosić do szkoły przedmiotów mogących być zagrożeniem dla życia i zdrowia innych. 
3) Niszczyć mienie szkoły i mienie innych osób. 
4) Przywłaszczać mienie szkoły i innych osób. 
5) Biegać po schodach i korytarzach, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych. 
6) Wagarować i spóźniać się na lekcje. 
7) Samowolnie opuszczać budynku szkolnego w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. 
8) Stosować środków uzależniających (napojów energetyzujących, papierosów, alkoholu, 

narkotyków i innych środków odurzających). 
9) Używać wulgarnych słów. 
10) Nosić wyzywających: strojów, fryzur i makijażu. 
11) Korzystać z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy typu MP, 

dyktafonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych w czasie przebywania (lekcje, przerwy, 
zajęcia pozalekcyjne, dojazd od domu) na terenie szkoły, boiska oraz autobusu szkolnego.   

 
 

Kary i nagrody 
§ 32 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za: 
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1) Wyróżniające wyniki w nauce, wysoką kulturę osobistą, 
2) Zaangażowanie w życie szkoły lub środowiska, 
3) Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, 
4) Dzielność, odwagę. 

2. Do nagród przyznawanych uczniowi należą: 
1) Pochwała ustna wychowawcy, nauczyciela, dyrekcji, rady rodziców, 

a. wobec społeczności klasowej 
b. na apelu wobec społeczności szkolnej 
c. na zebraniu ogólnym rodziców 

2) List pochwalny 
3) Dyplomy 
4) Puchary 
5) Nagrody rzeczowe 
6) Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew (zał. nr 17) 

3. W koniecznych przypadkach stosuje się wobec uczniów kary za: 
1) Nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków ucznia, 
2) Akty przemocy, wandalizmu, kradzieży, 
3) Stosowanie używek i zażywanie środków odurzających. 
4) Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych osób 
5) Demoralizacje innych uczniów 
6) Naruszanie postanowień statutu gimnazjum 

4. Rodzaje kar stanowią: 
1) Upomnienie ustne wychowawcy, nauczyciela, dyrekcji, rady rodziców udzielone uczniowi, 
2) Wpisanie nagany do dziennika lekcyjnego (podstawa do przyznania punktów karnych z 

zachowania). 
3) Nagana udzielona uczniowi przez dyrektora wobec społeczności szkolnej. 
4) Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
5) Zawieszenia prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez 

szkołę, 
6) Przeniesienie do innej klasy równoległej na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 
7) Po wyczerpaniu kar wymienionych wyżej uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły 

uchwałą rady pedagogicznej; na wniosek dyrektora szkoły i decyzją Kuratora Oświaty w 
przypadku gdy: 

a. pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa i rozprowadza narkotyki 
b. dopuszcza się aktów wandalizmu i kradzieży 
c. oddziałuje demoralizująco na rówieśników, tworząc wokół swojej osoby grupę 

nieformalną o charakterze przestępczym lub chuligańskim 
d. narusza w nietykalność cielesną członków społeczności szkolnej 

5. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary 
zawartej w punktach od 5 do 8. 

6. W związku z powyższym: 
1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo w ciągu 7 dni odwołać się od udzielonej kary, podając 

rzeczowe wyjaśnienia poparte dowodami. 
2) O zasadności odwołania decyduje dyrektor w terminie 14 dni, 
3) W przypadku uwzględnienia odwołania karę uważa się za niebyłą. 

 
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 

 
§ 33 

1. Podstawa prawna: 
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. z dnia 18 czerwca 2015 r.) Na podstawie art. 44 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
 
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do statutu (zał. nr 15). 
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Egzaminy gimnazjalne 

  
§ 34 

1. W szkole obowiązują procedura przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych (zał. nr 16). 
 

Kryteria naboru uczniów do Gimnazjum w Kowalewie 
 

§ 35 
1. Zasady rekrutacji do gimnazjum określa regulamin stanowiący załącznik nr 17. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 36 
1. Szkoła może ubiegać się o nadanie imienia.  
2. Szkoła ma prawo do posiadania własnego sztandaru. 
3. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny:  

1) obchody świąt państwowych i rocznic 
2) apele okolicznościowe  
3) wybory do samorządu uczniowskiego 
4) obchody świąt okolicznościowych w klasach 

§ 37 
1. Szkołą używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. W świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły, 

świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową. 
 

§ 38 
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.  

 
§ 39 

1. Gimnazjum w Kowalewie jest jednostką budżetową Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. 
2. Działalność finansowa Gimnazjum w Kowalewie prowadzona jest w oparciu o: 

1) Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze 
zmianami) 

2) Ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze 
zmianami) 

3) Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 14 poz. 177 ze 
zmianami) 

 
§ 40 

1. Do statutu szkoły, mogą być wprowadzane zmiany. 
 

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dn. 31 sierpnia 2015r. 


