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                                              STATUT

                         GIMNAZJUM  W  BRZEZINACH
       
§1.1. Nazwa gimnazjum:
                                       Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 
                                                   Gimnazjum w Brzezinach
§1.2. Siedziba : Brzeziny, Szkolna 1, 26-026 Morawica 
§1.3. Organem prowadzącym gimnazjum jest  Gmina  Morawica.
§1.4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Świętokrzyski 
         Kurator Oświaty.
§1.5.  Cykl kształcenia trwa 3 lata.
§1.6.  Gimnazjum jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy
         z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty /z późniejszymi     
         zmianami/.
§1.7.  Na pieczęciach i stemplach jest używana nazwa gimnazjum 
        w pełnym brzmieniu. §1.1
§1.8. Obiekt szkolny jest terenem monitorowanym.

                                 CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
        
§2.1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz  
        przepisach wydanych na  jej podstawie,  a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,

b) umożliwia absolwentom dokonania wyboru dalszego kierunku  
kształcenia,

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu 
celów  i zasad określonych w  programie wychowawczym 
gimnazjum, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb i 
możliwości  gimnazjum.

 §2.2. Gimnazjum realizuje zadania wynikające z ustawy o szkołach  
         publicznych.
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 §2.3. Gimnazjum rozwija zainteresowania uczniów poprzez    
         organizowanie przedmiotowych kół zainteresowań, 
przygotowanie                                                     
         uczniów do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i    
         zawodach sportowych oraz indywidualizację pracy na lekcjach z 
          uczniami szczególnie uzdolnionymi.

§2.4. Zadania opiekuńcze gimnazjum:
      a) nauczyciele obowiązkowo sprawują opiekę nad uczniami  
        przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych  
         i nadobowiązkowych,
      b) nauczyciele obowiązkowo sprawują opiekę nad uczniami w 
czasie  
        zajęć odbywających się poza terenem gimnazjum, jeżeli  
        organizatorem tych zajęć jest szkoła ( wycieczki,
        zawody sportowe, seanse filmowe i teatralne itp. )
      c) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów szkolnych 
         przed  lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych  zgodnie 
        z  harmonogramem.
§2.5. Gimnazjum zobowiązuje nauczycieli do sprawowania 
indywidualnej   
         i  szczególnej opieki nad uczniami:

a) z zaburzeniami rozwoju psychicznego i fizycznego poprzez  
    nauczanie zindywidualizowane i indywidualne zgodnie      
     z obowiązującymi przepisami, oraz realizację  zaleceń poradni  
    psychologiczno – pedagogicznej i lekarzy specjalistów,

b) którym wskazana jest pomoc doraźna w przypadkach losowych  
     poprzez działania dydaktyczne dostosowane do sytuacji chorego 
     ucznia,
c) wymagającymi pomocy psychologicznej i pedagogicznej 

poprzez:
- pomoc w rozwiązywaniu ich problemów i trudności 

osobistych
 i środowiskowych,

- dbałość o integrację uczniów na terenie szkoły,
- pedagogizację rodziców, 
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- organizowanie zajęć integracyjnych, terapeutycznych, spotkań 
z psychologiem i pedagogiem.

§2.6. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece 
        wychowawcy klasy. Wskazane jest, aby wychowawca opiekował 
        się danym oddziałem w ciągu całego etapu  edukacyjnego.

§2.7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor gimnazjum 
ma  
        prawo do zmiany wychowawcy np. na wniosek  większości   
         rodziców,  jeżeli nauczyciel w sposób rażący nie wypełnia 
swych   
         zadań.
§2.8. Program wychowawczy, program profilaktyki oraz SZO 
uchwala  
        rada pedagogiczna  wraz z radą rodziców po zasięgnięciu opinii   
        samorządu uczniowskiego.
§2.9. Gimnazjum ściśle współpracuje z poradniami psychologiczno- 
        -pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi   
        poradnictwo  i specjalistyczną  pomoc dzieciom i rodzicom.
        Szczegółowe zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno 
–   
        -pedagogicznej określają odrębne przepisy.
§2.10.  W zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki gimnazjum  
         współdziała z rodzicami w następujących formach:
     a) informowanie rodziców na pierwszym zebraniu klasowym o 
celach 
          i  zadaniach gimnazjum wynikających z planu dydaktyczno-
         -wychowawczego;
     b) zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania  
          i promowania uczniów;
     c)  udzielanie  informacji  i  porad  w  sprawach  wychowania  i 
dalszego  
           kształcenia;

d)   odbywania przynajmniej raz na trzy miesiące spotkania   
           z rodzicami w celu wymiany informacji;

e) udzielanie rzetelnej informacji o zachowaniu, postępach w nauce 
           i  przyczynach trudności.
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§2.11. Dopuszcza się w gimnazjum tworzenie oddziałów sportowych, 
          specjalnych,  integracyjnych,  z rozszerzonym programem 
          nauczania wybranego przedmiotu.
§2.12. Szczegółowe kryteria oceniania, sposoby i zasady   
          dokumentowania i informowania uczniów i rodziców o 
postępach,  
          osiągnięciach i zachowaniu określone są poprzez szkolne 
zasady    
          oceniania /SZO/.
 §2.13. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne, oceny cząstkowe
          z przedmiotów ustala się wg skali 1-6 :
          1-niedostateczny, 2- dopuszczający, 3-dostateczny, 4-dobry, 

5- bardzo dobry, 6-celujący. 
 §2.14. W uzasadnionych sytuacjach, zgodnie z odrębnymi przepisami 
       uczeń może być nieklasyfikowany lub zwolniony z 
klasyfikowania.

 §2.15. Roczne i śródroczne oceny z zachowania ustalane są wg skali : 
          wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie,    
          naganne.

                                  

                                      ORGANY GIMNAZJUM
 
§3.1. Organami gimnazjum są:
         a) dyrektor gimnazjum,
         b) rada pedagogiczna,
         c) samorząd uczniowski,
         d)  rada rodziców.
§3.2. Kompetencje organów gimnazjum:

a) dyrektor gimnazjum:
- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno  - wychowawczą 
oraz reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
- planuje i organizuje pracę gimnazjum na każdy rok szkolny,
- sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, jak 
również jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników 
gimnazjum w zakresie zatrudniania i zwalniania, przyznawania 
nagród i udzielania kar porządkowych oraz określania zakresów 
ich obowiązków,
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- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla ich 
harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
- podejmuje decyzje w sprawie realizacji obowiązku szkolnego, 
przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy 
uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący 
oraz realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej 
kompetencji stanowiących,
- współdziała z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim 
  w celu tworzenia warunków do rozwijania samorządnej    
  i samodzielnej pracy uczniów,
- dysponuje środkami finansowymi przydzielonymi gimnazjum i 
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
-wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

b) rada pedagogiczna gimnazjum:
- uchwala regulamin swojej działalności,
- zatwierdza program wychowawczy szkoły, SZO, wyniki 
klasyfikacji i promocji uczniów,
- ustala organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego nauczycieli,
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych,
- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy 
uczniów gimnazjum,
- przygotowuje projekty zmian statutu gimnazjum,
- opiniuje: arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, 
projekt planu finansowego gimnazjum, wnioski dyrektora o 
przyznanie odznaczeń i nagród, 
- opiniuje kandydatów na stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
oraz obowiązującymi przepisami.

c) samorząd uczniowski:
- uchwala  regulamin swojej działalności, 
- reprezentuje ogół uczniów gimnazjum,
- może przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej   

     wnioski i opinie  we  wszystkich sprawach gimnazjum,    
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  w szczególności  dotyczących realizacji praw i obowiązków 
uczniów , 
-może wnioskować do dyrektora w sprawie organizacji życia 
szkolnego poprzez działalność oświatową, kulturalną, sportową i 
rozrywkową oraz bierze czynny udział w organizowaniu imprez 
szkolnych,
-ma prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
-ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,
-na wniosek dyrektora gimnazjum ma prawo opiniowania pracy 
 ocenianego nauczyciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) rada rodziców:
- reprezentuje ogół rodziców,
- uchwala regulamin swojej działalności,

         - uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program  
           wychowawczy szkoły oraz  program profilaktyki, 

         - opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności  
           kształcenia lub wychowania szkoły,

- opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
         -  może przedstawiać wnioski w sprawie planu finansowego  
           gimnazjum,
         - opiniuje plan pracy szkoły , projekty eksperymentów i 
innowacji  
           pedagogicznych,

- może z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan szkoły,
- może występować do dyrektora i rady  pedagogicznej   
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw    
 gimnazjum,
- może występować jako organizator lub opiekun w imprezach  
  organizowanych przez gimnazjum,

         - może występować do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny  
           nad gimnazjum z wnioskami o dokonanie oceny działalności   
           szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela;  wnioski te mają 
           dla organu  charakter wiążący, 
         - może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych 
           źródeł celem wspierania działalności opiekuńczo – 
           wychowawczej  gimnazjum oraz jego zaplecza dydaktycznego. 
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§3.3.  Regulaminy poszczególnych organów gimnazjum nie mogą być 
         sprzeczne ze statutem gimnazjum.
§3.4.  W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum jego 
obowiązki   
         pełni wicedyrektor, a w razie jego nieobecności  wskazany przez

dyrektora nauczyciel.
§3.5.  Zasady współdziałania organów gimnazjum:
    a)  wszystkie organy gimnazjum współdziałają na bazie 
porozumienia,    
         tolerancji i wzajemnego szacunku podejmując działania i 
decyzje    
          w granicach swoich kompetencji,
    b) wnioski i opinie rodziców i uczniów przedstawiane są organom   
         szkoły przez ich reprezentacje,
    c) za formy współdziałania uważa się spotkania w ramach rad   
         pedagogicznych, prac zespołów problemowych, dni otwartych   
         gimnazjum oraz indywidualnych spotkań  z inicjatywy któregoś 
          z organów lub bieżących potrzeb.
§3.6.  Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych:

a) konflikty i spory rozstrzyga się w ciągu 14 dni od daty ich   
zgłoszenia,

b) rozstrzygnięcie w/w sytuacji następuje w wyniku 
przeprowadzenia   

     postępowania wyjaśniającego oraz wydania decyzji przez:
- nauczyciela wychowawcę dla sporów pomiędzy  uczniem a 

nauczycielem uczącym w danym oddziale lub uczniem a 
pracownikiem szkoły,

- dyrektora gimnazjum dla sporów pomiędzy uczniem a 
nauczycielem zatrudnionym w gimnazjum lub uczniem a 
nauczycielem wychowawcą,

- dyrektora gimnazjum dla sporów i konfliktów pomiędzy 
nauczycielami lub rodzicami a nauczycielami,

- organ prowadzący dla sporów pomiędzy rodzicami  lub 
nauczycielami a dyrektorem gimnazjum.

c) od orzeczenia nauczyciela wychowawcy może być wniesione  
     odwołanie do dyrektora gimnazjum, a orzeczenia dyrektora    
      do organu prowadzącego nie później niż po upływie 14 dni,
d) zgłoszenie  sporu oraz odwołanie od decyzji winno następować 
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     w drodze pisemnego wniosku.
               

         ORGANIZACJA    GIMNAZJUM
        
§4.1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno  
        - wychowawczych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 
         letnich  określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.
§4.2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania  i opieki   
         w danym  roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum 
        opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia  
         każdego roku, na   podstawie szkolnego planu nauczania .
        Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący 
szkołę  
        do dnia 30 maja danego roku .
§4.3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w 
szczególności:
        liczbę pracowników szkoły,  w tym liczbę pracowników    
        zajmujących  stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 
        edukacyjnych  finansowanych  ze środków przydzielonych przez 
        organ   prowadzący  szkołę.
§4.4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum  
        dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 
higieny 
        pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
        stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.
§4.5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 §4.6. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych 
i 
          informatyki oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 
Podział   
         na grupy jest  obowiązkowy na zajęciach z języków obcych  
         i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz 
         podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 
liczących 
         powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących  
         odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż 30 uczniów podział    
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          na grupy możliwy jest za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§4.7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach 
        liczących od 12 do26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt 
        i  chłopców.
§4.8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-
         -wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§4.9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§4.10. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach  
         międzyklasowych, czas trwania zajęć wynosi 45 minut.
§4.11. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych 
         zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie 
         może być  niższa niż 6 uczniów. 
§4.12. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum  
         i ukończeniu15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum   
         w normalnym trybie mogą być tworzone oddziały 
przysposabiające 
         do pracy.
§4.13. Po zapoznaniu się z sytuacją  i możliwościami ucznia dyrektor 
        szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą 
        rodziców (prawnych opiekunów ), kieruje ucznia do oddziału  
        przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz
        poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§4.14. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne 
         realizuje się zgodnie z podstawą  programową kształcenia 
ogólnego 
         w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
§4.15. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, 
          z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych   
           w podstawie  programowej kształcenia w określonym 
zawodzie.

§4.16. Przysposobienie do pracy może odbywać się w gimnazjum 
albo 
          poza nim na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły 
          ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub 
           przedsiębiorcą.
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§4.17. Uczniowie gimnazjum mogą korzystać ze świetlicy szkolnej  
           oraz stołówki zespołu szkół.
§4.18. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum mogą 
          korzystać z biblioteki Publiczno-Szkolnej w Brzezinach. 
       
              
                 NAUCZYCIELE   I  INNI  PRACOWNICY

§5.1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
§5.2. Zasady zatrudnienia określają odrębne przepisy.
§5.3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, 
        opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz 
        bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
§5.4. Zakres zadań nauczyciela określa się w sposób następujący:
       a) nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie, 
           bezpieczeństwo uczniów,

b) prawidłowo realizuje proces dydaktyczny, systematycznie      
realizuje program  nauczania, kontroluje umiejętności 
uczniów, przygotowuje się merytorycznie do każdej jednostki 
lekcyjnej,

c) pozyskuje oraz wykorzystuje pomoce naukowe oraz dba    
o sprzęt szkoły,

      d)  wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności 
            i zainteresowania,
      e) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów,
      f) sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,
      g)  doskonali swoje umiejętności poprzez udział w zespołach 
          samokształceniowych, kursach, studiach podyplomowych,
          współpracuje z nauczycielem metodykiem.
 §5.5.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą 
zespół,  
          którego zadaniem jest w szczególności:

a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego   
           modyfikowanie w miarę potrzeb,

b) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
oraz  doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

       c) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, 
         innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
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§5.6.  Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, 
wychowawcze 
         oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe.
§5.7.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora  
         gimnazjum na wniosek zespołu.
§5.8. Zadania i obowiązki wychowawcy:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces  
           jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie   
           i społeczeństwie,
       b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie 
konfliktów w  zespole uczniów oraz między uczniami a innymi 
członkami społeczności szkolnej.

§5.9.  Wychowawca w celu realizacji zadań i obowiązków powinien:
       a) otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka,
       b) planować i organizować wspólnie z wychowankami i 
rodzicami 
            różne formy życia zespołowego rozwijając jednostki i 
integrując 
            zespół uczniowski,

c) ustalać formy i treści zajęć tematycznych na godziny  
do dyspozycji wychowawcy,

      d)  współdziałać z nauczycielami poszczególnych przedmiotów 
            uczących w  powierzonej mu klasie,
      e)   utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów w celu 
wspólnego 
            ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych swoich   
            wychowanków oraz zapewnienia im pomocy i doradztwa    
            w sprawach wychowania,
       f)  współpracować z dyrekcją gimnazjum, poradnią 
psychologiczno-
            -pedagogiczną, lekarzem, pielęgniarką i innymi specjalistami 

    świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu            
    potrzeb i   trudności, szczególnych zainteresowań, uzdolnień,
    a także  problemów zdrowotnych uczniów,
g) obserwować sytuację rodzinną uczniów.

§5.10.   Formy  spełniania zadań wychowawcy:
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a) realizowanie zaplanowanej tematyki na godzinach  
do dyspozycji wychowawcy  klasowego,

         b) indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności 
              dydaktyczne  i wychowawcze,
         c) spotkania z rodzicami, wizyty w domach rodzinnych swoich 
              wychowanków,

  d) umożliwienie rodzicom kontaktu z innymi nauczycielami        
              uczącymi  w klasie,
         e) kierowanie uczniów wymagających specjalistycznej pomocy 
              do  odpowiednich poradni.
§5.11. Wychowawca ma obowiązek i prawo korzystania z pomocy 
          merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek  
          i instytucji oświatowych.

§5.12. Wychowawca ma prawo zapraszania kompetentnych osób  
           na godziny z wychowawcą.

                        UCZNIOWIE   GIMNAZJUM

§6.1. Do gimnazjum uczniowie są przyjmowani na podstawie 
        oświadczenia o wyborze szkoły lub  podania oraz świadectwa 
        ukończenia  sześcioletniej szkoły  podstawowej. 
§6.2. Do Gimnazjum w Brzezinach mają prawo uczęszczać wszyscy 
        uczniowie zamieszkali w jego obwodzie.
§6.3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być 
         przyjęci  za zgodą dyrektora.
§6.4. Uczeń ma prawo do:
         - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
         - życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie 
dydaktyczno –  
           - wychowawczym, 
         - opieki wychowawczej i zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa,
         - znajomości celów i zadań stawianych przez szkolny program  
          wychowawczy oraz SZO,
         - znajomości szkolnego zestawu programów nauczania oraz 
zasad   
          stosowanych w trakcie  diagnozowania postępów w zakresie   
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          wiadomości i umiejętności,
          - swobody wyrażania myśli i przekonań,
          - rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
          - korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
oraz   
           wszelkiej pomocy ze strony nauczycieli i dyrektora gimnazjum 
           w przypadku trudności w nauce,
          - poszanowania godności własnej,
          - reprezentowania gimnazjum zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami
           i możliwościami,
          - korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego za zgodą
           i w obecności nauczyciela,
           - organizowania działalności kulturalno-oświatowej i 
rekreacyjno -
              -sportowej na terenie szkoły w porozumieniu z dyrektorem  
            gimnazjum,
           - odwołania się od wszelkich decyzji zapadających w szkole 
            w  stosunku do jego osoby do dyrektora gimnazjum.
  
§6.5. Uczeń ma obowiązek:

- przestrzegania postanowień statutu gimnazjum, wszelkich    
    regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie 
gimnazjum   
    oraz w trakcie realizowania celów i zadań programowych,
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach   
     lekcyjnych i  życiu szkoły,
- punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz 

usprawiedliwiania   
nieobecności szkolnej u wychowawcy bez zbędnej zwłoki,

- uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach 
wynikających z absencji szkolnej,

- pisania prac kontrolnych i sprawdzianów zgodnie z SZO, 
- przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego 

w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników 
gimnazjum oraz osób dorosłych,

- dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich 
kolegów,
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- dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego 
stroju, 

- dbania o mienie własne, jak również nie korzystania w trakcie 
zajęć z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
elektronicznych,

- wyłączania na terenie szkoły telefonów komórkowych,
- informowania pracowników szkoły o wszelkich zagrożeniach 

i nieprawidłowościach,
- troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, 

utrzymanie ładu i porządku, posiadanie zmiennego obuwia.
§6.6.  Za całokształt osiągnięć w roku szkolnym lub szczególne  
         osiągnięcia w różnorodnych formach aktywności, prezentowaną 
         postawę uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony:

a) pochwałą wychowawcy w obecności klasy,
b) pochwałą dyrektora gimnazjum w obecności społeczności 

szkolnej,
c) dyplomem,
d) nagrodą książkową,
e) nagrodą rzeczową.

§6.7.   O nagrody wyszczególnione w §6.6 poz. b – e wnioskuje 
          do dyrektora gimnazjum wychowawca, nauczyciel przedmiotu 
          lub  opiekun  organizacji.
§6.8.   Uczeń może być ukarany:

a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy za:
- naruszanie porządku i dyscypliny, nie pociągające za sobą    
     zagrożenia bezpieczeństwa innych, uszkodzeń i utraty mienia;

b) naganą wychowawcy z powiadomieniem rodziców lub 
opiekunów ucznia za:

- wykroczenia przeciwko porządkowi i dyscyplinie stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa innych,

- uszkodzenia i utratę mienia,
- naruszenie swobód i godności innych;

c) naganą dyrektora gimnazjum w obecności całej społeczności 
szkolnej  za:

- używanie lub posiadanie używek typu papierosy, alkohol,  
     narkotyki,
- kradzież mienia innych lub szkoły, bądź współudział w niej,
- dewastowanie mienia szkoły,
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- stosowanie przemocy i wymuszeń w stosunku do innych;

d) przeniesieniem do równoległej klasy za :
- zły wpływ na zespół klasowy i dezorganizację pracy   
    dydaktyczno - wychowawczej

e) przeniesieniem do innego gimnazjum:
- w przypadku wyczerpania wszelkich możliwych oddziaływań 
     wychowawczych, na wniosek rady pedagogicznej, zgodnie 
     z  odrębnymi przepisami;

f) skreśleniem z listy uczniów, jeżeli ukończy  18 rok życia, na 
mocy uchwały rady pedagogicznej.

§6.9.  Sposób ukarania  powinien uwzględniać stopień i rodzaj    
         popełnionego wykroczenia, dotychczasową postawę ucznia oraz 
         nastąpić po wysłuchaniu ucznia.
§6.10. Od kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo 
odwołać 
          się w formie pisemnej do dyrektora gimnazjum ciągu 3 dni.
§6.11. Od kary udzielonej przez dyrektora gimnazjum odwołanie nie  
           przysługuje.
§6.12. Gimnazjum ma obowiązek informować rodziców (prawnych 
          opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu   
           wobec niego kary.

                                 
                  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§7.1. Szkoła  ma obowiązek zapewnić niezbędne warunki do realizacji 
        postanowień niniejszego statutu, jak również może posiadać 
własny  
        sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
§7.2. Dyrekcja szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców 
wprowadza 
        obowiązek noszenia uroczystego jednolitego stroju szkolnego 
        w wyznaczonych dniach roku szkolnego.
§7.3. Uroczystym strojem szkolnym jest biała góra /bluzka lub 
koszula/   
         w połączeniu z ciemnym dołem / spódnica lub spodnie/lub  
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         jednolity ciemny. 
§ 7.4.  W ramach zapisów niniejszego statutu pod pojęciem szkoły 
należy  
        rozumieć Gimnazjum w Brzezinach, pod pojęciem dyrektor 
szkoły  
        Dyrektora Zespołu Szkół  w Brzezinach.
§7.5. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi 
        przepisami.
§7.6. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  
         z odrębnymi przepisami .
§7.7. Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową i materialną 
określoną      

w odrębnych przepisach. 
§7.8. Statut  Gimnazjum w Brzezinach  sporządzono na   podstawie:
       -Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późniejszymi 
        zmianami,
       -Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie   
        ramowego  statutu  publicznego gimnazjum /Dz. U. z 2001 r. 
        Nr  61, poz.624/,
       -Uchwały nr I/11/99 Rady Gminy w Morawicy z dnia 
26.02.1999r.,
       -Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989r., Powszechnej 
        Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Deklaracji Praw Dziecka 
ONZ.
       -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 września 

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych / Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm./

§7.9. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna   
        większością głosów przy obecności co najmniej 2/3       
        regulaminowego składu Rady.
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