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                      Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. 
 

Załcznik nr 3 
 

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 
 
§ 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej „gimnazjum”, okrela jego 
nazw. Nazwa gimnazjum zawiera: 

1) okrelenie „Gimnazjum”; 
2) ustalony przez organ prowadzcy numer porzdkowy gimnazjum, wyraony 
cyfr arabsk, jeeli w danej miejscowoci jest wicej ni jedno gimnazjum; 

3) imi gimnazjum, jeeli imi takie nadano; 
4) oznaczenie siedziby gimnazjum. 

2. Statut gimnazjum okrela ponadto: 
1) nazw organu prowadzcego; 
2) rodzaj gimnazjum: specjalne (z okreleniem rodzaju niepełnosprawnoci 
uczniów), integracyjne, sportowe lub mistrzostwa sportowego; 

3) rodzaj oddziałów zorganizowanych w gimnazjum: specjalne, integracyjne, 
dwujzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przysposabiajce do pracy lub 
midzynarodowe, jeeli gimnazjum takie oddziały prowadzi; 

4) warunki i tryb przyjmowania uczniów do oddziałów midzynarodowych, jeeli 
gimnazjum takie oddziały prowadzi; 

5) jzyk mniejszoci narodowej, jzyk mniejszoci etnicznej lub jzyk regionalny 
oraz sposób organizacji jego nauczania, jeeli gimnazjum takie nauczanie 
prowadzi; 

6) działania podejmowane przez gimnazjum na rzecz podtrzymywania poczucia 
tosamoci narodowej, etnicznej, jzykowej i religijnej oraz działania 
wspomagajce edukacj uczniów pochodzenia  romskiego, jeeli gimnazjum takie 
działania prowadzi;  

7) cele i zadania gimnazjum w szczególnoci uwzgldniajce program 
wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego rodowiska; 

8) sposób wykonywania zada gimnazjum, z uwzgldnieniem optymalnych 
warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczestwa oraz zasad promocji i ochrony 
zdrowia; 

9) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewntrzszkolnego uczniów;  
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10) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym równie działania na rzecz 
zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdujcym si w trudnej sytuacji 
yciowej; 

11) zadania zespołów, o których mowa w § 14;  
12) organizacj współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz 
innymi podmiotami wiadczcymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodziey oraz 
rodzicom i nauczycielom; 

13) organizacj i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami w zakresie 
nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki; 

14) kompetencje organów gimnazjum: 
a) dyrektora gimnazjum, 
b) rady gimnazjum, jeeli została utworzona, 
c) rady pedagogicznej, 
d) samorzdu uczniowskiego, 
e) rady rodziców; 

15)  zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposób rozwizywania 
sporów midzy nimi; 

16)  organizacj gimnazjum, z uwzgldnieniem § 3-10;  
17)  organizacj biblioteki, zgodnie z potrzebami gimnazjum; 
18) organizacj wietlicy, jeeli została utworzona;  
19) organizacj internatu, jeeli został utworzony;  
20) zakres zada nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum, w tym zada: 

a) z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiadczonej uczniom, 
nauczycielom i rodzicom, 
b) zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom w czasie zaj 
organizowanych przez gimnazjum; 

21) informacj o zakresie zada nauczycieli, okrelonych przez dyrektora szkoły 
w porozumieniu z rad pedagogiczn, zwizanych z realizacj projektu 
edukacyjnego, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych; 
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22) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania si 
od kary; 
23) przypadki, w których dyrektor gimnazjum moe wystpi do kuratora owiaty 
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum; 
24) przypadki, w których dyrektor gimnazjum moe kierowa ucznia do szkoły dla 
dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, w których do publicznej 
lub niepublicznej szkoły dla dorosłych mona przyj osob, która ukoczyła 16 
albo 15 lat; 
25) warunki pobytu w gimnazjum zapewniajce uczniom bezpieczestwo; 
26) zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum, z uwzgldnieniem przepisów 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych; 
27) prawa ucznia, z uwzgldnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach 
dziecka, oraz tryb składania skarg, w przypadku naruszenia praw ucznia; 
28) obowizki ucznia, z uwzgldnieniem obowizków w zakresie: 

a) udziału w zajciach edukacyjnych, przygotowywania si do nich oraz 
właciwego zachowania si podczas trwania tych zaj, 

b) usprawiedliwiania, w okrelonym terminie i formie, nieobecnoci na 
zajciach edukacyjnych, 

c) dbania o schludny wygld, w tym zasad ubierania si uczniów na terenie 
gimnazjum lub noszenia na terenie gimnazjum jednolitego stroju 
w przypadku, gdy obowizek noszenia jednolitego stroju został 
wprowadzony, 

d) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urzdze elektronicznych na terenie gimnazjum. 

 
§ 2. 1. Gimnazjum nadaje imi organ prowadzcy na wniosek rady gimnazjum lub 
wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorzdu uczniowskiego. 
2. Nazwa gimnazjum jest uywana w pełnym brzmieniu. Gimnazjum, w którym 
zajcia edukacyjne s prowadzone w jzyku mniejszoci narodowej, jzyku 
mniejszoci etnicznej lub w jzyku regionalnym, oprócz nazwy w jzyku polskim 
moe uywa nazwy w jzyku danej mniejszoci lub w jzyku regionalnym. 
3. Nazwa gimnazjum wchodzcego w skład zespołu szkół, specjalnego orodka 
szkolno-wychowawczego, młodzieowego orodka wychowawczego lub 
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młodzieowego orodka socjoterapii, oprócz nazwy gimnazjum moe zawiera 
nazw zespołu lub orodka.  
 
§ 3. 1. Jednostk organizacyjn gimnazjum jest oddział, grupa oddziałowa, grupa 
midzyoddziałowa lub grupa midzyklasowa. 
2. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum integracyjnego oraz w oddziale 
integracyjnym w gimnazjum ogólnodostpnym powinna wynosi do 20, w tym do 5 
uczniów niepełnosprawnych. 
3. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego oraz w oddziale specjalnym 
w gimnazjum ogólnodostpnym powinna wynosi: 

1) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, lub z niepełnosprawnociami sprzonymi – do 4; 

2) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niesłyszcych i słabo słyszcych, dla 
uczniów z upoledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
– do 8;  

3) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzcych – do 10; 
4) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnoci ruchow, w tym 

z afazj –  do 12; 
5) w gimnazjum (oddziale): dla uczniów z upoledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim, dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagroonych 
niedostosowaniem społecznym – do 16. 

4. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego zorganizowanego w zakładzie 
opieki zdrowotnej i jednostce pomocy społecznej, o których mowa w przepisach 
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych 
działa opiekuczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych 
w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej powinna wynosi – 
do 16.  
5. Warunki tworzenia oddziałów i gimnazjów, które organizuj zajcia w jzyku lub 
zajcia z jzyka mniejszoci narodowej, etnicznej lub jzyka regionalnego, okrelaj 
przepisy w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły 
i placówki publiczne zada umoliwiajcych podtrzymywanie poczucia tosamoci 
narodowej, etnicznej i jzykowej uczniów nalecych do mniejszoci narodowych 
i etnicznych oraz społecznoci posługujcej si jzykiem regionalnym. 
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§ 4. W gimnazjum posiadajcym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgod 
organu prowadzcego gimnazjum, mog by tworzone oddziały dwujzyczne. 
 
§ 5. 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczszczaniu do gimnazjum i ukoczeniu 
15 roku ycia nie rokuj ukoczenia gimnazjum w normalnym trybie, mog by 
tworzone oddziały przysposabiajce do pracy. 
2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu si z sytuacj i moliwociami ucznia i po 
uzyskaniu zgody rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiajcego do 
pracy, uwzgldniajc opini wydan przez poradni psychologiczno-pedagogiczn. 
3. W oddziałach przysposabiajcych do pracy kształcenie ogólne realizuje si 
zgodnie z podstaw programow kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do 
potrzeb i moliwoci uczniów. 
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzgldnieniem 
wybranych treci kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia 
w okrelonym zawodzie. 
5. Przysposobienie do pracy moe by organizowane w gimnazjum albo poza 
gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, 
w szczególnoci ze szkoł prowadzc kształcenie zawodowe, placówk kształcenia 
ustawicznego lub pracodawc. 

 
§ 6. 1. Dla uczniów, którzy musz dłuej przebywa w gimnazjum ze wzgldu na 
czas pracy ich rodziców, organizacj dojazdu do gimnazjum lub inne okolicznoci 
wymagajce zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, gimnazjum organizuje 
wietlic. 
2.  Liczba uczniów podczas zaj prowadzonych przez jednego nauczyciela nie 
powinna przekracza 26. 
3. Liczba uczniów podczas zaj prowadzonych przez jednego nauczyciela                       
w wietlicy zorganizowanej w gimnazjum integracyjnym lub specjalnym powinna 
odpowiada liczbie uczniów okrelonej w § 3 ust. 2 i 3 dla oddziału gimnazjum 
integracyjnego lub specjalnego. 
 
§ 7. 1. Dla uczniów uczcych si poza miejscem stałego zamieszkania gimnazjum 
moe zorganizowa internat. 
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2. Organizacj pracy internatu okrela statut gimnazjum, z uwzgldnieniem 
optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczestwa oraz zasad promocji 
i ochrony zdrowia.  
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej, w której s uczniowie 
niepełnosprawni, powinna odpowiada liczbie uczniów w oddziale gimnazjum 
specjalnego, o której mowa w § 3 ust. 3. 
 
§ 8.  W celu realizacji zada opiekuczych, w szczególnoci wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów, gimnazjum moe zorganizowa stołówk. 
 
§ 9.  1. Szczegółow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym okrela arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora 
gimnazjum, z uwzgldnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa 
w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych             
- w terminie do dnia 30 kwietnia kadego roku. Arkusz organizacji gimnazjum 
zatwierdza organ prowadzcy gimnazjum w terminie do dnia 25 maja danego roku. 
2. W arkuszu organizacji gimnazjum okrela si w szczególnoci: liczb pracowników 
gimnazjum, w tym pracowników zajmujcych stanowiska kierownicze, oraz ogóln 
tygodniow i roczn liczb godzin zaj edukacyjnych finansowanych ze rodków 
przydzielonych przez organ prowadzcy gimnazjum.  
3. W arkuszu organizacji gimnazjum podaje si, w podziale na stopnie awansu 
zawodowego, liczb nauczycieli ubiegajcych si o wyszy stopie awansu 
zawodowego, którzy bd mogli przystpi w danym roku szkolnym do postpowa 
kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje si najblisze terminy złoenia 
przez nauczycieli wniosków o podjcie tych postpowa. 
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, 
z uwzgldnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zaj okrelajcy organizacj zaj edukacyjnych. 
 
§ 10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si 
prowadzenie zaj edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowujc ogólny 
tygodniowy czas zaj edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zaj, 
o którym mowa w § 9 ust. 4. 
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§ 11. 1. W gimnazjum liczcym co najmniej 12 oddziałów, tworzy si stanowisko 
wicedyrektora. 
2. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzcym, biorc pod uwag 
warunki organizacyjne, moe utworzy stanowisko wicedyrektora, w innym 
przypadku ni okrelony w ust. 1. 
3. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzcym, moe tworzy 
dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
 
§12. W gimnazjum specjalnym dla uczniów z upoledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnoci ruchow, w tym z afazj, 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnociami sprzonymi, 
mona zatrudni pomoc nauczyciela. 
2. Dyrektor gimnazjum specjalnego ustala zajcia, w których ze wzgldu na 
indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodziey niepełnosprawnych uczestniczy 
pomoc nauczyciela. 
 
§ 13. 1. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjum ogólnodostpnym, gimnazjum 
ogólnodostpnym z oddziałami integracyjnymi oraz w gimnazjum integracyjnym 
mona zatrudni pomoc nauczyciela. 
2. Zatrudnianie pomocy nauczyciela nastpuje po uzyskaniu zgody organu 
prowadzcego.  
3. Dyrektor gimnazjum ustala zajcia, w których ze wzgldu na indywidualne 
potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 
zagroonych niedostosowaniem społecznym, uczestniczy pomoc nauczyciela, 
o której mowa w ust. 1. 
 
§ 14. 1. W gimnazjum działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa                  
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
2. Dyrektor gimnazjum moe tworzy sporód nauczycieli i specjalistów zespoły 
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.  
 
§ 15. 1. Oddziałem opiekuje si nauczyciel wychowawca. 
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2. Dla zapewnienia cigłoci i skutecznoci pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
nauczyciel wychowawca opiekował si danym oddziałem w cigu całego etapu 
edukacyjnego. 

 
§ 16. 1. Gimnazjum uywa pieczci urzdowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic 
i pieczci urzdowych. 
2. Tablica gimnazjum wchodzcego w skład zespołu szkół, specjalnego orodka 
szkolno-wychowawczego, młodzieowego orodka wychowawczego 
lub młodzieowego orodka socjoterapii, oprócz nazwy tego gimnazjum moe 
zawiera nazw zespołu lub nazw orodka. 
 
§ 17. Gimnazjum moe posiada sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
 
§ 18. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacj, zgodnie z przepisami 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji.  
 
 


