STATUT
NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM
„ZAWSZE RAZEM” z siedzibą w Poznaniu

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Art. 1.
1. Niepubliczne Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu, zwane dalej Gimnazjum, jest
prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze
Razem” z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej organem prowadzącym, na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem”.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Gimnazjum jest Wielkopolski
Kurator Oświaty.
3. Statut Gimnazjum jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Gimnazjum,
tworzone na jego podstawie wewnętrzne akty prawne nie mogą być z nim sprzeczne.
Art. 2.
Gimnazjum:
1. Zapewnia nauczanie w zakresie Gimnazjum w 3 letnim cyklu kształcenia.
2. Realizuje ustalone dla publicznego Gimnazjum podstawy programowe przedmiotów
obowiązkowych.
3. Realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania, promowania uczniów
i przeprowadzania egzaminów sprawdzających
4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w gimnazjach publicznych.
5. Wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia,
jak świadectwa szkolne wydawane przez gimnazja publiczne.
6. Przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne.
Art. 3.
Siedziba Gimnazjum mieści się w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109.
Art. 4.
1. Fundamentem Gimnazjum jest aktywne współdziałanie rodziców, uczniów i nauczycieli.
2. Wzajemne zobowiązania rodziców i Gimnazjum regulowane są Regulaminem Ośrodka
Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Zawsze Razem”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Statutu.

ROZDZIAŁ II.
Cele i zadania Gimnazjum
Art. 5.
Celem jest kształcenie i zapewnienie harmonijnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych ruchowo
i intelektualnie.
Art. 6.
Zadania Gimnazjum:
1. Opieka, wychowanie, przekazywanie wiedzy i wykształcenie umiejętności określonych
w programach dydaktycznych.
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2.
3.
4.
5.

Indywidualizowanie procesu nauczania.
Zapewnienie warunków niezbędnych do wielostronnego rozwoju dziecka.
Rozwijanie zainteresowań i twórczych możliwości dzieci.
Przygotowanie dzieci do samokształcenia, samokontroli i oceny własnych efektów pracy
i zachowań.
6. Kształtowanie umiejętności demokratycznego współżycia.
7. Kształtowanie dbałości o bezpieczeństwo innych i potrzeby przeciwstawiania się przejawom
agresji, nietolerancji i wszelkiego zła.
8. Rozwijanie sprawności i kultury fizycznej.
9. Otaczanie każdego dziecka opieką pedagogiczną i rewalidacyjną.
10. Organizowanie procesu orientacji zawodowej dla dzieci.
11. Kształcenie i utrwalanie cech osobowych takich jak np.: rzetelność, obowiązkowość,
pracowitość, uczciwość, tolerancja, wrażliwość, samodzielność, godność, prawdomówność,
poczucie odpowiedzialności.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny obiektu Gimnazjum oraz prowadzonych zajęć.

Art. 7.
Gimnazjum realizuje zadania określone w art. 6 niniejszego Statutu przez działalność nauczycieli,
zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, wyrównawcze, współpracę z rodzicami, w szczególności według
następujących zasad:
1. Gimnazjum sprawuje opiekę nad dziećmi w dniach zajęć dydaktycznych w godzinach
określonych Rocznym Planem Pracy,
2. nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni
za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w szkole,
3. Gimnazjum zapewnia opiekę psychologa i logopedy uczniom wymagającym takiej opieki
ze wzglądów rozwojowych lub losowych,
4. Gimnazjum wymaga od rodziców bądź opiekunów prawnych współpracy w zakresie
wychowania dziecka,
5. kontakt rodziców bądź opiekunów prawnych z Gimnazjum zapewniany jest przez zebrania
z rodzicami, comiesięczne dyżury nauczycieli oraz osobisty kontakt z wychowawcą.

Art. 8.
Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów i klasyfikowania określa Wewnątrzszkolny System
Oceniania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

Rozdział III.
Organy Gimnazjum oraz zakres ich zadań
Art. 9.
1. Organami Gimnazjum są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem i działalnością Gimnazjum należą do kompetencji
organu prowadzącego chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. Organ prowadzący może
przekazać poszczególne sprawy do prowadzenia innym organom na podstawie uchwały.
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Art. 10.
1. Uchwały organów kolegialnych Gimnazjum zapadają zgodnie z obowiązującymi je
Regulaminami.
2. Uchwały organów Gimnazjum sprzeczne z niniejszym Statutem lub innymi przepisami prawa
mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu
uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ Gimnazjum, który uchwałę podjął.

Dyrektor Gimnazjum
Art. 11.
1. Dyrektor Gimnazjum jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący.
2. Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Gimnazjum oraz
dokonuje wobec niego pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy. Powołanie do
pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum bądź odwołanie z niej nie wywołuje skutków w części
dotyczącej zatrudnienia Dyrektora jako nauczyciela.
3. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć swojego zastępcę. Zastępca może, lecz nie musi, być
członkiem Rady Pedagogicznej.
Art. 12.
Do kompetencji Dyrektora Gimnazjum należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami wewnętrznymi, w tym wykonywanie funkcji Pracodawcy dla osób
zatrudnionych w Gimnazjum,
2) reprezentowanie Gimnazjum,
3) kierowanie realizacją programu Gimnazjum,
4) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
5) wydawanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
6) przedkładanie propozycji opłat związanych z nauką w Gimnazjum.
Art.13.
Dyrektor odpowiada za:
1) sposób realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Gimnazjum,
2) sprawy majątkowe Gimnazjum,
3) całość dokumentacji Gimnazjum,
4) bezpieczeństwo i higienę pracy,
5) pracę personelu pomocniczego Gimnazjum,
6) zaopatrzenie Gimnazjum w pomoce naukowe i sprzęt szkolny.

Rada Pedagogiczna
Art. 14.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele.

Art. 15.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) określanie kierunków działania dydaktyczno- wychowawczego Gimnazjum oraz planu
rozwoju Gimnazjum,
2) ustalanie szczegółowego programu nauczania i sposobu jego realizacji,
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
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4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów,
5) opracowanie i uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Art. 16.
Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

Rada Rodziców
Art. 17.
1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców i opiekunów prawnych
dzieci uczęszczających do Gimnazjum.
2. Rodzice bądź opiekunowie prawni w każdej z klas wybierają spośród swego grona po jednym
reprezentancie do Rady Rodziców.
3. Organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady Rodziców
oraz zwołanie zebrania rodziców i opiekunów prawnych w celu podjęcia przez nich decyzji
o powołaniu Rady Rodziców.
Art. 18.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie budżetu Gimnazjum, przedkładanego przez Dyrektora Gimnazjum,
2) opiniowanie wysokości opłat uczniowskich,
3) wyrażanie opinii o pracy Gimnazjum.

ROZDZIAŁ IV.
Prawa i obowiązki nauczycieli
Art. 19.
1. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty
Nauczyciela w części dotyczącej szkół niepublicznych, Statut Gimnazjum, oraz uchwały organu
prowadzącego.
2. Nauczyciele w szczególności mają prawo:
a) decydować w sprawie wyboru programu nauczania, metody, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
b) egzekwować od uczniów spełniania sformułowanych przez siebie wymagań,
c) decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów,
d) współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów,
e) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych wobec uczniów,
f) awansu zawodowego,
g) oceny pracy,
h) pensum dydaktycznego w tygodniu pracy takiego, jakie przysługuje nauczycielom
zatrudnionym w publicznych gimnazjach.
3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b) realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego, opiekuńczego oraz
rewalidacyjnego w zakresie swojego przedmiotu i przydzielonych zadań,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, doskonalenie swych umiejętności
dydaktycznych i podnoszenie swojej wiedzy merytorycznej,
d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych dla nauczycieli
w gimnazjum i poza nim,
e) dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,
f) bezstronnie i sprawiedliwie traktowanie i ocenianie wszystkich uczniów,
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g) uczestnictwo w realizowanych przez Gimnazjum zajęciach pozalekcyjnych,
h) prowadzenie prawidłowo dokumentacji,
i) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności gimnazjalnej
oraz poza gimnazjum.
ROZDZIAŁ V.
Prawa i obowiązki uczniów
Art. 20.
Uczniom przysługują prawa i obowiązki wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Art. 21.
Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki wychowawczej,
2. poszanowania godności własnej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
3. podmiotowego i życzliwego traktowania,
4. swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7. pomocy w przypadku trudności w nauce,
8. korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
10. egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego,
11. indywidualnego toku i programu nauczania w sytuacjach uzasadnionych zdrowotnie,
12. wydłużonego etapu nauczania,
13. zwolnienia z klasyfikacji w określonych przez MEN przypadkach,
14. odwołania się od ustalonej oceny ze sprawowania,
15. zapewnionych warunków bezpieczeństwa i higieny.
Art. 22.
Uczeń ma obowiązek:
1. uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach i
życiu Gimnazjum,
2. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum i innych, obowiązujących w
Gimnazjum Regulaminach,
3. godnie reprezentować Gimnazjum,
4. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zachowywać się
zgodnie z zasadami kultury współżycia,
5. chronić własne życie i zdrowie oraz dbać ożycie i zdrowie innych,
6. dbać o ład i porządek i majątek Gimnazjum.
ROZDZIAŁ VI.
Organizacja Gimnazjum
Art. 23.
1. Organizacja roku szkolnego przyjęta w Gimnazjum opiera się na organizacji przyjętej w danym
roku w gimnazjach publicznych. Szczegółową organizację roku szkolnego określa Dyrektor
Gimnazjum.
2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w ramach jednostek lekcyjnych (jedna
jednostka trwa 45 minut).
Art. 24.
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1. Struktura organizacyjna Gimnazjum obejmuje klasy I-III.
2. Podział na klasy i przydział do nich dzieci wynika z orzeczeń Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
3. Liczebność w klasach powinna wynosić od 4 do 6 dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21.05.01r. w sprawie ramowych statutów publicznych
przedszkoli i szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624).
ROZDZIAŁ VII.
Finansowanie Gimnazjum
Art. 25.
1. Środki na działalność Gimnazjum zapewnia organ prowadzący.
2. Szkoła jest jednostką samobilansującą się.
3. Źródłem środków finansowych są:
a) ewentualne comiesięczne wpłaty czesnego w terminie i wysokości określonej przez
organ prowadzący,
b) dotacje z budżetu gminy,
c) darowizny,
d) działalność gospodarcza.
ROZDZIAŁ VIII.
Zasady naboru do Gimnazjum i skreślania z listy uczniów
Art.26.
1. O przyjęciu do Gimnazjum decyduje Dyrektor Gimnazjum na podstawie orzeczenia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum określa Regulamin Rekrutacji,
ustalony przez Dyrektora Gimnazjum.
3. Przyjęcie ucznia do Gimnazjum następuje po uzyskaniu opinii Rady Gimnazjum, Rady
Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.

Art.27.
1. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją Dyrektora Gimnazjum, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z powodu uznania przez organ prowadzący, iż
rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka nie realizują obowiązków wynikających ze Statutu
Gimnazjum i innych obowiązujących w niej regulaminów.
ROZDZIAŁ IX.
Postanowienia końcowe
Art.28.
1. Statut Gimnazjum może być zmieniony uchwałą Zarządu organu prowadzącego.
2. Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 3, jest obowiązany przed zmianą Statutu zasięgnąć opinii organów
Gimnazjum. Opinie nie są dla Zarządu wiążące.
3. Zasięganie opinii, o której mowa w ust. 2, nie jest konieczne jeśli zmiana statutu wynika z
obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.

Art. 29.
Regulaminy organów Gimnazjum winny być uchwalone najpóźniej w ciągu 30 dni od ich powołania.
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Art. 30.
Statut Gimnazjum winien być stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych w Sekretariacie
Gimnazjum.
Art. 31.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.
Art. 32.
Statut wchodzi w życie z dniem 17 maja 2006 r.
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