STATUT
Starogardzkiego Autonomicznego Gimnazjum
w Starogardzie Gdańskim
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1
Starogardzkie Autonomiczne Gimnazjum, zwane dalej Gimnazjum, założone przez Gdańską Fundację
Oświatową, prowadzone jest przez Marię Jolantę Schulz zwaną dalej Prowadzącym Szkołę. Gimnazjum
kształci w cyklu trzyletnim, klasyfikuje uczniów w semestrach półrocznych.
2
Gimnazjum wchodzi w skład jednostki organizacyjnej o nazwie: Starogardzkie Szkoły Autonomiczne,
zwane dalej Szkołami. Na Szkoły składa się również Starogardzkie Autonomiczne Liceum
Ogólnokształcące, zwane dalej Liceum. Przełożonym wszystkich pracowników Szkół jest Prowadzący
Szkołę. Reguły rządzące współpracą pomiędzy wymienionymi: Gimnazjum i Liceum opisuje Statut
Starogardzkich Szkół Autonomicznych.
3
Gimnazjum w swej działalności dydaktycznej i wychowawczej jest otwarte na tradycję i współczesność
regionu kociewskiego. Samorządność i kolegialność jako zasady funkcjonowania Gimnazjum są
częściami programu wychowawczego, zakładającego przygotowanie uczniów do aktywnego i twórczego
życia w demokratycznym społeczeństwie. Funkcjonowanie Gimnazjum jest oparte na zasadzie aktywnego
uczestniczenia w nim uczniów, rodziców i nauczycieli.
4
Realizowany w Gimnazjum program szkolny jest przygotowywany przez nauczycieli szkoły, w oparciu
o odpowiednie rozporządzenia MEN. Jego integralnymi częściami są: założenia dotyczące organizacji
pracy, program wychowawczy, program profilaktyki, zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz
programy nauczania. Ww. programy przygotowywane są przez Radę Pedagogiczna w porozumieniu z
Radą Rodziców i Radą Uczniów, a zatwierdzane przez Prowadzącego Szkołę
5
Siedzibą Gimnazjum jest Starogard Gdański. Adres Szkół: ul. Zblewska 18, 83 – 200 Starogard Gdański,
tel. (058) 56 291 35.
6
Starogardzkie Autonomiczne Gimnazjum ma uprawnienia szkoły publicznej.

Rozdział II
Cele działania Gimnazjum
7
Celem działalności Gimnazjum jest wykształcenie i wychowanie światłego człowieka, wrażliwego
na wartości ogólnoludzkie, kierującego się zasadami tolerancji światopoglądowej i regułami życia
w demokratycznej zbiorowości, przygotowanego do życia we współczesnym świecie.
8
Gimnazjum wpaja uczniom miłość do Ojczyzny, uczciwość, szacunek do przekonań religijnych oraz
zasady dobrego wychowania.
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Rozdział III

Zadania społeczności szkolnej gimnazjum

9
Gimnazjum stara się stworzyć uczniom optymalne warunki intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego
rozwoju. Naczelna idea Gimnazjum to troska o każdego ucznia z osobna, zapewnienie wszystkim szansy
pełnego rozwinięcia ich możliwości i zdolności, w tym jak najlepszego przygotowania do dalszego
kształcenia się.

10
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, to znaczy uczniowie, rodzice i nauczyciele mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Gimnazjum ;
b) szanować poglądy i przekonania innych osób;
c) okazywać sobie wzajemnie szacunek;
d) zachowywać się godnie i kulturalnie;
e) dbać o mienie Szkół i ich estetyczny wygląd;
f) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę;
g) przestrzegać statutu Gimnazjum i statutu Szkół.
11
Członkowie społeczności szkolnej mają prawo do ochrony swoich statutowych przywilejów poprzez
odwołanie się do Rady Głównej, za pośrednictwem organów ich reprezentujących.
12
Na terenie Szkół oraz podczas obozów i wycieczek szkolnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
picia alkoholu oraz używania innych środków odurzających i powodujących uzależnienie. Zabronione jest
również posiadanie, odstępowanie i nakłanianie innych do używania wymienionych środków. Zakaz ten
dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej.

Rozdział IV
Sposoby finansowania Gimnazjum
13
Gimnazjum jest finansowane z czesnego rodziców, dotacji MEN-u oraz innych źródeł zgodnych
z przepisami prawa.
14
Założenia polityki finansowej Gimnazjum są corocznie ustalane przez Prowadzącego Szkołę.
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Rozdział V
Organy Gimnazjum
15
Organami Gimnazjum są:
a) dyrektor;
b) Rada Uczniów;
c) Rada Rodziców;
d) Rada Pedagogiczna
16
Kadencje Rad Uczniów, Rodziców i Nauczycieli trwają rok szkolny. Kadencja dyrektora jest przedmiotem
odrębnego kontraktu.
17
Uchwały Rad Gimnazjum zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI
Dyrektor Gimnazjum
18
Dyrektor Gimnazjum jest powoływany przez Prowadzącego Szkołę na zasadzie kontraktu w którym ustala
się czas trwania kadencji oraz zakres obowiązków. Dyrektor może być przez odwołany przed upływem
kadencji w przypadku naruszenia warunków kontraktu. Po upływie kadencji ma prawo do zatrudnienia w
charakterze nauczyciela Szkół. Prowadzący Szkołę określa liczbę prowadzonych przez niego godzin
zajęć dydaktycznych tygodniowo. Organ prowadzący Szkołę może tworzyć także inne stanowiska
kierownicze w zależności od potrzeb.
19
Najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji dyrektora Gimnazjum, Prowadzący Szkołę, po
zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli, decyduje o powołaniu dotychczasowego dyrektora Gimnazjum na
kolejną kadencję albo organizuje konkurs na to stanowisko. Konkurs jest organizowany również w
wypadku odwołania lub rezygnacji dyrektora Gimnazjum ze stanowiska.
20
Organ prowadzący Szkołę może tworzyć także inne stanowiska kierownicze w zależności od potrzeb.

21
Dyrektor Gimnazjum:
a) reprezentuje Gimnazjum;
b) współpracuje z Radą Uczniów i Radą Rodziców Gimnazjum;
c) przewodniczy Radzie Pedagogiczną Gimnazjum;
d) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do uczących w Gimnazjum nauczycieli;
e) kieruje realizowaniem projektu rozwoju Szkół przygotowanym przez Prowadzącego Szkołę, w
zakresie dotyczącym Gimnazjum;
f) składa projekt arkusza organizacyjnego do Prowadzącego Szkołę o
g) uczestniczy w przygotowaniu planu organizacyjnego Szkół, w zakresie dotyczącym Gimnazjum;
h)koordynuje spotkania nauczycieli z rodzicami;
i)zatwierdza merytoryczne wycieczki, biwaki, wyjścia, imprezy dodatkowe odbywające się w szkole;
j) corocznie ustala i ogłasza ( najpóźniej na początku drugiego semestru – na przyszły rok szkolny)
kryteria rekrutacji, opracowane w porozumieniu z Prowadzącym Szkołę;
k) składa wniosek do Prowadzącego Szkołę o zorganizowanie konkursu na nauczyciela, jeżeli istnieje
taka potrzeba;
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l) dyrektor Gimnazjum organizuje właściwe warunki pobytu uczniów w szkole, zabezpiecza obiekt,
wyznacza nauczycieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas wszelkich zajęć dydaktycznowychowawczych.

Rozdział VII
Uczniowie
22
Uczniowie są przyjmowani do Gimnazjum według kryteriów ustalanych przez dyrektora Gimnazjum,
w porozumieniu z Prowadzącym Szkołę.
23
Uczniowie mają prawo do:
a) zindywidualizowanej nauki i fachowej opieki pedagogicznej, w zespole gwarantującym wysoki
poziom nauczania i oddziaływań wychowawczych;
b) uszanowania godności osobistej bez względu na osiągane wyniki w nauce;
c) nieskrępowanej działalności samorządowej i wyboru swoich przedstawicieli;
d) uzyskania wyjaśnień dotyczących treści i metod nauczania;
e) poznania programu kształcenia i wychowania swojej szkoły.
24
Uczeń ma obowiązek:
a) brać udział we wszystkich zajęciach objętych jego planem zajęć i usprawiedliwiać się z godzin
nieobecności w ciągu 7 dni w formie pisemnej lub telefonicznej przez rodziców lub opiekunów
prawnych;
b) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę;
c) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych;
d) dbać o swój schludny wygląd ( o noszeniu mundurków od nowego roku szkolnego zdecyduje Rada
Rodziców);
e) zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji;
f) właściwe zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły i swoich kolegów podczas
wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25
Podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów Gimnazjum przez dyrektora Gimnazjum jest:
a) nieuzyskanie przez ucznia promocji do kolejnej klasy;
b) uchwała o usunięciu ucznia z Gimnazjum, podjęta przez Radę Pedagogiczną; uchwała taka może
być podjęta w wypadku rażącego naruszania przez ucznia postanowień statutu Gimnazjum;
c) zaleganie z opłatami czesnego przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia przez dwa
miesiące;
d) ostateczną decyzję o usunięciu ucznia ze szkoły podejmuje Prowadzący Szkołę.
e) o skreśleniu ucznia powiadamiane są odpowiednie organa samorządowe w celu kontroli spełniania
obowiązku szkolnego
26
Organizacja uczniowska ma prawo działać na terenie Gimnazjum, o ile zrzesza co najmniej dziesięciu
członków i uzyska akceptację Prowadzącego Szkołę. W razie sprzeczności działania danej organizacji z
celami wychowawczymi i dydaktycznymi Gimnazjum, Rada Nauczycieli może wstrzymać jej
funkcjonowanie na terenie Gimnazjum - od takiej decyzji Rada Uczniów ma prawo odwołać się do Rady
Głównej.
27
Uczniowie mogą być objęci systemem stypendialnym. Regulamin przyznawania stypendiów określa
Prowadzący Szkołę.
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28
Gimnazjum posiada Radę Uczniów, którą tworzą wybrani w poszczególnych klasach przedstawiciele
uczniów – po dwóch z każdej klasy. Przedstawicieli wybiera się na kadencję trwającą jeden rok szkolny.
29
Przewodniczący Rady Uczniów Gimnazjum jest wybierany na roczną kadencję, trwającą od początku
drugiego semestru, w wyborach powszechnych, organizowanych przez Radę Uczniów Gimnazjum wśród
wszystkich uczniów Gimnazjum. Jest on członkiem Rady Głównej.
30
Przewodniczący wraz z Radą Uczniów Gimnazjum:
a) reprezentuje uczniów Gimnazjum w kontaktach z dyrektorem oraz pozostałymi organami
Gimnazjum;
b) opiniuje i współtworzy projekty organizacyjnego funkcjonowania Gimnazjum;
c) posiada prawo składania wniosków do Rady Głównej.

Rozdział VIII
Rodzice
31
Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów Gimnazjum mają prawo do:
a) wpływania poprzez swoich przedstawicieli na kierunki działania Gimnazjum;
b) rzetelnej, bieżącej informacji o postępach swoich dzieci;
c) otrzymywania informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
32
Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów są zobowiązani do:
a) czuwania nad postępami w nauce i zachowaniem swoich dzieci;
b) osobistego kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem na jego prośbę;
c) regularnego, terminowego opłacania czesnego, zgodnie z ustalonym przez Prowadzącego Szkołę
regulaminem, pod rygorem uiszczania kar za zwłokę i skreślenia ucznia z listy uczniów po dwóch
miesiącach zalegania z opłatami.
33
Radę Rodziców Gimnazjum tworzą wybrani w poszczególnych klasach Gimnazjum przedstawiciele
rodziców (prawnych opiekunów) - po dwóch z każdej klasy. Przedstawicieli wybiera się na kadencję
trwającą jeden rok szkolny.
34
Rada Rodziców Gimnazjum corocznie wybiera Przewodniczącego, na roczną kadencję, trwającą od
początku drugiego semestru. Jest on członkiem Rady Głównej.
35
Przewodniczący wraz z Radą Rodziców Gimnazjum reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów Gimnazjum wobec organów Szkół i Prowadzącego Szkołę.

Rozdział IX
Nauczyciele
36
Nauczyciele mają prawo do:
a) warunków pracy umożliwiających realizowanie zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych
Gimnazjum;
b) szacunku dla swoich poglądów i przekonań;
c) swobodnego doboru metod kształcenia i wychowania;
5

d) stosowania w działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwiązań autorskich wypracowanych
w zespole nauczycieli.
37
Nauczyciele mają obowiązek:
a) posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz warunków zdrowotnych niezbędnych
do wykonywania zawodu;
b) brania udziału w kształtowaniu oferty podstawowej i dodatkowej Szkół;
c) prowadzenia przydzielonych przez dyrektora Gimnazjum zajęć edukacyjnych;
d) efektywnego wykorzystywania czasu zajęć i indywidualizowania pracy dydaktycznej oraz
wychowawczej;
e) udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń;
f) systematycznego kontaktowania się z rodzicami swoich uczniów oraz uczestniczenia
w organizowanych w Gimnazjum spotkaniach z rodzicami;
g)zapewnić bezpieczeństwo uczniów na lekcjach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;
h) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji swojej pracy;
i) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nauczycieli oraz w imprezach, uroczystościach, zebraniach
wynikających z harmonogramu pracy Szkół.
38
Radę Pedagogiczną Gimnazjum tworzą nauczyciele uczący w Gimnazjum oraz dyrektor Gimnazjum.
Radzie Pedagogicznej Gimnazjum przewodniczy dyrektor Gimnazjum. Działania RP określa regulamin
Rady Pedagogicznej.
39
Rada Nauczycieli Gimnazjum corocznie wybiera swojego przedstawiciela do Rady Głównej, na roczną
kadencję, trwającą od początku drugiego semestru.
40
Rada Pedagogiczna Gimnazjum:
a) w oparciu o projekt rozwoju Szkół wypracowuje koncepcję pracy dydaktycznej i wychowawczej
Gimnazjum i rozstrzyga podstawowe kwestie dydaktyczne i wychowawcze;
b) klasyfikuje i promuje uczniów Gimnazjum;
c) ma prawo wnioskowania do Rady Głównej o usunięcie ucznia z Gimnazjum.
41
Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

Rozdział X
Wychowawcy
I.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
II. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie I, powinien:
1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka ;
2) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami(opiekunami prawnymi) :
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą.
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3) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze 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 ) ;
4) utrzymywać kontakt z rodzicami( opiekunami prawnymi) uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie
od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączenia ich w sprawy życia szkoły i klasy;
5) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i
trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
III. Wychowawca spełnia swoje zadania odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków
środowiskowych między innymi przez:
1) systematyczny kontakt z rodzicami(opiekunami prawnymi) na wywiadówkach i zorganizowanych
zebraniach, doraźny kontakt osobisty, telefoniczny lub listowy – w miarę potrzeb,
2) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością
wychowawczo- opiekuńczą ,
3) analizę wyników nauczania i zachowania , analizę frekwencji na zajęciach,
4) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.
IV. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony właściwych
placówek i instytucji oświatowych i naukowych, poradni psychologicznej, pedagoga szkolnego,
zawodowego kuratora oraz lekarza i pielęgniarki szkolnej. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieliwychowawców początkujących. O pomoc taką mogą występować z własnej inicjatywy lub za
pośrednictwem Prowadzącego Szkołę.

Rozdział XI
Organizacja Gimnazjum
41
Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest grupa klasowa. Grupą klasową opiekuje się
nauczyciel – wychowawca. Wskazane jest, aby ten sam nauczyciel opiekował się grupą klasową przez
trzyletni etap edukacyjny.
42
Godzina lekcyjna liczy 45 minut. Zależnie od specyfiki prowadzonych zajęć, możliwe jest organizowanie
zajęć dydaktycznych tego samego rodzaju w planie zajęć w blokach dwugodzinnych – 2 x 45 minut,
z przerwą regulowaną przez nauczyciela.
43
Część zajęć prowadzona jest w Gimnazjum z odejściem od systemu klasowo-lekcyjnego.
W szczególności zajęcia służące nauce języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego mogą łączyć
uczniów z różnych klas, zależnie od poziomu zaawansowania i zainteresowań. To samo dotyczy innych
przedmiotów, jeśli jest taka potrzeba, wynikająca ze specyficznych zainteresowań i uzdolnień
poszczególnych uczniów. Liczebność grup, w których organizowane są zajęcia, powinna być uzależniona
od warunków techniczno-organizacyjnych (np. wielkość sal dydaktycznych) i specyfiki poszczególnych
zajęć (m.in. stosunkowo najmniej liczne powinny być grupy językowe).
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44
Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe, których oferta jest zależna od zainteresowań uczniów.
Zgłoszenie się uczniów z pomysłem na temat interesujących ich zajęć dodatkowych, powoduje podjęcie
próby znalezienia przez szkołę odpowiedniego, mogącego je poprowadzić, nauczyciela i zorganizowanie
tych zajęć, jeśli tylko pojawi się taka możliwość.
45
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan
organizacyjny Szkoły, zaakceptowany przez Prowadzącego Szkołę, opracowany z uwzględnieniem
założeń dotyczących organizacji pracy z przyjętego w Szkołach programu szkolnego. Na podstawie tego
planu organizacyjnego ustalany jest tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
46
Koniecznym, nie wynikającym bezpośrednio z planu organizacyjnego, elementem pracy Gimnazjum są:
a) wyjścia organizowane przez nauczycieli w celu realizowania celów wychowawczych oraz celów
swojej dziedziny edukacyjnej – każde wyjście musi odbywać się po uzgodnieniu z dyrektorem, a jeśli
z tego tytułu nie mogą się odbyć przewidziane planem zajęcia z innej dziedziny, również po
powiadomieniu odpowiedniego nauczyciela;
b) obozy zapoznawcze – dla uczniów wszystkich klas pierwszych Gimnazjum, organizowane przy
udziale opiekunów klas po dokonaniu rekrutacji uczniów, w celu wyłonienia i zintegrowania zespołów
klasowych;
c) wycieczki klasowe – przynajmniej jedna rocznie w klasie – każda z wycieczek musi mieć jasno
określone cele wychowawcze i dydaktyczne oraz termin uzgodniony z dyrektorem Gimnazjum;
d) obozy rekreacyjno-sportowe lub turystyczne organizowane w czasie ferii letnich lub zimowych –
stanowią element oferty dodatkowej, uczniowie mogą z niej korzystać, jeśli są przedstawionym
programem zainteresowani.
47
W celu realizowania swoich celów edukacyjnych Szkoły posiadają pracownię komputerową oraz inne
pracownie klasowe lub przedmiotowe, odpowiednio wyposażone. Korzystanie przez uczniów z pracowni
oraz obiektów sportowych możliwe jest jedynie pod opieką nauczyciela. W razie potrzeby, Szkoły starają
się umożliwić uczniom korzystanie z posiadanych pracowni do pracy indywidualnej (np. z pracowni
komputerowej), poza obowiązkowym planem zajęć.
48
Uczniowie objęci są indywidualną opieką pedagoga szkolnego, który, według potrzeb, kieruje uczniów za
zgodą rodziców do odpowiednich poradni specjalistycznych oraz organizuje w Szkołach zajęcia z terapii
pedagogicznej lub logopedycznej dla uczniów tego potrzebujących.
49
Szkoły posiadają bibliotekę z czytelnią, w której gromadzone są książki, kasety video, kasety
magnetofonowe, płyty kompaktowe, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw encyklopedycznych,
lektur szkolnych, filmów i nagrań edukacyjnych. Biblioteka prowadzi również prenumeratę gazet oraz
czasopism dla uczniów i nauczycieli. Sposób korzystania z zasobów biblioteki przez uczniów, rodziców
i nauczycieli określa regulamin ustalony przez Prowadzącego Szkołę, w porozumieniu z bibliotekarzem,
dostępny na widocznym miejscu w bibliotece.

Rozdział XII
Zasady informowania i oceniania w Gimnazjum
50
Opiekunowie klas są zobowiązani do bieżącego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów
w miarę potrzeb, zaś pozostali nauczyciele do pozostawania, poza swoimi zajęciami dydaktycznymi,
do dyspozycji rodziców i uczniów przez jedną, ustaloną godzinę w tygodniu. Wykaz dyżurów nauczycielskich
z podaniem miejsca, dnia tygodnia i godziny jest ustalany i podawany do publicznej wiadomości
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we wrześniu, na cały rok szkolny. W uzasadnionych wypadkach (np. dłuższa, usprawiedliwiona
nieobecność, trudności w nauce, przygotowywanie się do konkursu przedmiotowego) uczeń ma prawo
do korzystania z dodatkowych godzin konsultacji u nauczycieli, w uzgodnionym terminie.
51
Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o edukacji swoich dzieci w następujących formach:
a) na początku roku szkolnego (we wrześniu) otrzymują od nauczycieli krótkie informacje o ofercie
wychowawczej Gimnazjum oraz o przyjętych na dany rok szkolny wymaganiach;
b) w trakcie semestrów uczestniczą w klasowych spotkaniach rodziców prowadzonych przez opiekuna
klasy, organizowanych zgodnie z harmonogramem pracy Gimnazjum;
c) uczestniczą w organizowanych w uzgodnionym terminie spotkaniach indywidualnych: uczeń – rodzic
– opiekun klasy (wskazane jest przynajmniej jedno takie spotkanie w semestrze);
d) na zakończenie pierwszego semestru otrzymują informację o osiągnięciach i postępach oraz
o zachowaniu swojego dziecka sporządzoną na formularzu opracowanym przez nauczycieli
Gimnazjum;
e) na koniec roku szkolnego informowani są poprzez świadectwa sporządzone na obowiązujących
prawem formularzach.
52
Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania który stanowi
załącznik niniejszego statutu
53
Gimnazjum prowadzi systematyczną analizę efektów swojej pracy poprzez:
a) rokroczne mogą być organizowane (zgodnie z harmonogramem przygotowywanym przez dyrektora
Gimnazjum i zatwierdzanym przez Prowadzącego Szkołę) Akcje Sprawdzające, mających na celu
zebranie informacji, co do wiadomości i umiejętności zdobywanych przez uczniów poszczególnych grup
– klasowych i językowych;
b) rokroczne przeprowadzanie Ankiet, formułowanych przez Prowadzącego Szkołę, po konsultacji
z dyrektorem Gimnazjum , mających na celu zbieranie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli o pracy
Gimnazjum;
c) systematyczne zbieranie informacji o losach absolwentów Gimnazjum oraz rokroczne, na jesieni,
przygotowywanie komunikatu dla społeczności szkolnej o dalszej drodze edukacyjnej tegorocznych
absolwentów;
d) wykorzystywanie informacji zebranych poprzez działania opisane w punktach a), b), c) do planowania
organizacji pracy Gimnazjum.

Rozdział XIII
Zasady używania pieczęci urzędowej.
54
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
55
Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony
dla godła Rzeczypospolitej polskie, a w otoku napis odpowiadający nazwie szkoły.
56
Pieczęć urzędowa lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi,
dających podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych, takich jak:
1) świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły
2) legitymacja szkolna
3) akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

9

57
Świadectwa opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o
średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy
20 mm .
58
Odcisku pieczęci urzędowej lub jej elektronicznego wizerunku nie umieszcza się na kopiach dokumentów
składanych do akt szkoły oraz innych pismach wysyłanych ze szkoły, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.

Rozdział XIV
Szkoła Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w
czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie i poza terenem szkoły
oraz w trakcie wycieczek.
59
Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów
odpowiada nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego
poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.
Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek szkolnych,
stanowiących załącznik do niniejszego Statutu.
60
Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi
nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
61
Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw
międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora harmonogramu.
62
Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.
63
W czasie sytuacji kryzysowej szkoła podejmuje działania zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rozdział XV
Postanowienia przejściowe i końcowe
64
Tekst niniejszego Statutu może być nowelizowany przez Prowadzącego Szkołę. Uchwałę o zmianach w
Statucie podejmuje Rada Pedagogiczna.
65
Powołanie dyrektora Gimnazjum na pierwszą kadencję w nowej strukturze organizacyjnej odbywa się bez
procedury przeprowadzania konkursu, na czas określony przez Prowadzącego Szkołę. Kolejne kadencje
będą wynosić po cztery lata.
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66
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
67
Decyzja o likwidacji Gimnazjum należy do kompetencji Prowadzącego Szkołę.
68
Z dniem 12 maja 2009 r. dotychczasowy Statut Starogardzkiego Autonomicznego Gimnazjum traci moc, zaś
wchodzi w życie niniejszy Statut.
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