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STATUT 

GIMNAZJUM EKOLA 

 
 
 
 
 

Działając w oparciu o przepisy art. 84 ustawy z dn. 7 września 1991 r.                     

o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami) oraz na podstawie § 7 pkt. 2 ust. 1 Statutu Fundacji Oświatowej 

EKOLA, Zarząd Fundacji nadaje Gimnazjum EKOLA statut  o następującej 

treści: 
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I . POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

Gimnazjum EKOLA (zwane dalej Szko łą) powołane przez Fundację 

Oświatową EKOLA jest  instytucją spo łeczną realizującą konstytucyjne prawo  

do nauki,  wychowującą i kształcącą zgodnie z systemem wartości opartym na 

uniwersalnych zasadach etyki oraz w poszanowaniu t radycji narodu 

polskiego.  

 

§ 2 

1.  Szko ła nosi nazwę Gimnazjum EKOLA Fundacji Oświatowej EKOLA.  

Siedziba znajduje się we Wrocławiu, przy ul.  Tadeusza Zie lińskiego 56. 

Szko ła ma charakter szko ły niepublicznej,  posiadając jednocześnie 

uprawnienia szko ły publicznej.  Nauka w Szko le t rwa t rzy lata.  Do Szkoły 

uczęszcza młodzież  w wieku od 14 do 16 1at .   

2.  Jest  szko łą odpłatną.  Wysokość czesnego i innych opłat  ustala Zarząd 

Fundacji .  Rodzice zawierają ze szko łą umowę o naukę dziecka, w której 

to  umowie jest  zawarta wysokość opłat  oraz terminy płatności.  

3.   Szkoła jest  organizacją niedochodową, typu „non-pro fit”.  

 

II .   ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ  

 

§ 3 

Organem prowadzącym Szko łę jest  Fundacja Oświatowa EKOLA we 

Wrocławiu przy ul.  Tadeusza Zielińskiego 56, zarejest rowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem 0000198576.  
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III .   ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

1.  Do zadań Szko ły należy:  

a)  zapewnienie uczniom pełnego ro zwoju umysłowego, moralno –                 

emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobiste j oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej (w realizacji tego zadania 

Szko ła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także 

zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 

Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o  Prawach Dziecka),  

b)  przygotowanie abso lwentów do podjęcia dalszej nauki w szko ła ch 

wyższych,  

c)  zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego 

bezpieczeństwa w Szko le i w czasie zajęć organizowanych przez Szko łę,  

d)  umożliwienie ucznio m rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych,  

spo łecznych, artystycznych,  sportowych poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych ,  warsztatach, konkursach, o limpiadach;  

e)  tworzenie warunków do indywidualnego realizowania zadań 

pedagogicznych i opiekuńczych w stosunku do każdego dziecka  

w zależności od jego potrzeb,  

f)  umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz 

indywidualnego toku nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego, 

g)  wspó łdziałanie z poradniami psycho logiczno -pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną po moc dziecio m  

i rodzicom.  

2.  Szkoła prowadzi wychowanie proeko logiczne w całym programie  

    kształcenia uczniów.  

 



4  

 

IV.  MISJA SZKOŁY 

 

§ 5 

Misją Szko ły jest :  

1.  Sprzyjanie rozwojowi osobowości twórczych, zdo lnych do krytycznego 

myślenia.  

2.  Rozwijanie samodzie lności,  przedsiębiorczości i poczuc ia 

odpowiedzialności.  

3.  Wychowanie w poszanowaniu t radycji.   

4.  Uczenie wrażliwości na drugiego człowieka oraz szacunku dla innych ras,  

wyznań i poglądów.  

5.  Wpajanie uczciwości wobec siebie i innych.  

6.  Nauczenie uczenia się.  

7.  Wyrabianie sprawnośc i w posługiwaniu się językami obcymi i nowoczesną 

techno logia informacyjną.  

8.  Przygotowanie do życia w harmonii ze środowiskiem.  

 

 

V.  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE  

 

§ 6 

Organami Szko ły są: Dyrektor Zespo łu Szkół,  Dyrektor ds.  dydaktyk i            

i wychowania,  Rada Pedagogiczna oraz Sejmik  Uczniowski.  

 

§ 7 

1.  Dyrektora Zespo łu Szkó ł i Dyrektora ds.  dydaktyki i wychowania  powołuje 

i odwołuje Zarząd Fundacji .   

2.  Dyrektorzy są powoływani spośród kandydatów posiadających pełne 

kwalifikacje pedagogiczne oraz odpowiednie doświadczenie w prac y 

pedagogicznej.   
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3.  Wyłonienie kandydata na Dyrektora może być poprzedzone konkursem 

ogłoszonym przez Fundację.   

4.  Dyrektorzy mogą być odwołani ze stanowiska przed upływem kadencji 

zgodnie   z przepisami kodeksu pracy lub na własną prośbę.  

 

§ 8 

Dyrektor Zespo łu Szkó ł w szczegó lności:  

A jako kierownik jednostki organizacyjnej:  

1.  Kieruje dzia łalnością dydaktyczno -wychowawczą i administ racyjną Szko ły 

oraz reprezentuje ją na zewnątrz.   

2.  Opracowuje dokumenty wiązane z działa lnością finansową                               

i administ racyjną szko ły.  

3.  Kieruje procesem tzw.  edukacji domowej.  Wydaje decyz je o zezwoleniu na 

spełnianie obowiązku szko lnego lub obowiązku nauki poza szko łą na 

podstawie art .18 ust .8-14 ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty  

4.  Współdziała z Zarządem i Radą Fundacji.    

5.  Posiada prawo wnioskowania do Zarządu Fundacji o  utworzenie innych 

stanowisk kierowniczych zgodnie z potrzebami szko ły.  

6.  Opracowuje pro jekt  budżetu Szko ły,  a  następnie przedkłada  go  do  

zatwierdzenia Zarządowi Fundacji.   

B. jako Pracodawca:  

1.  Zatrudnia i zwalnia nauczycie li oraz innych pracowników szko ły.  

2.  Ustala zakres obowiązków pracowników Szko ły nie będących 

nauczycielami oraz wysokość ich indywidualnego wynagrodzenia.  

 

§ 9 

Dyrektor Zespo łu Szkó ł ma prawo do:  

1.  Wydawania po leceń służbowych wszystkim pracownikom Szko ły.  

2.  Podpisywania umów o naukę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów 

pobierających naukę w Szko le.   

3.  Oceny pracy nauczycie li i innych pracowników.  



6  

4.  Wykorzystania środków finanso wych przeznaczonych na działa lność 

Szko ły po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji.  

 

 

§ 10 

Dyrektor Zespo łu Szkó ł odpowiada przed Zarządem Fundacji za:  

1.  Bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szko ły i podczas zajęć 

organizowanych przez Szko łę,  za stan sanitarny i stan ochrony 

przeciwpożarowej obiektów szkolnych.  

2.  Celowe i racjonalne wykorzystanie środków zapewnionych na działalność 

Szko ły.  

3.  Zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej,  

za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścis łego zarachowania.   

 

§ 11 

Dyrektor ds.  dydaktyki i wychowania pełni funkcję Dyrektora Gimnazjum 

EKOLA (zwany dale j Dyrektorem Szko ły) .  

Dyrektor Szkoły w szczegó lności:  

1.  Kieruje dz iałalnością dydaktyczno – wychowawczą Szko ły oraz 

reprezentuje Szko łę w zakres ie swoich kompetenc ji.  

2.  Opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne Szko ły,                    

a w szczegó lności: program rozwoju szko ły, roczny plan pracy,  

tygodniowy rozkład zajęć,  które przedstawia do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Zespo łu Szkó ł.  

3.  Współdzia ła z Zarządem Fundacji.  

4.  Opracowuje arkusz organizacyjny Szko ły, a następnie przedkłada go do 

zatwierdzenia Dyrektorowi Zespo łu Szkó ł.  

5.  Ustala zakres obowiązków nauczycieli oraz wnioskuje o ich nagradzanie i 

premiowanie.  

6.  Sprawuje nadzór pedagogiczny.  

7.  Jest  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

8.  Wydaje decyz je administ racyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty.  
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§ 12 

Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

1.  Wydawania po leceń służbowych wszystkim pracownikom Szko ły.  

2.  Przyjmowania do Szko ły uczniów zgodnie z § 36  Statutu oraz skreślania 

uczniów z listy zgodnie z § 40  Statutu. 

3.  Oceny pracy nauczycie li.  

4.  Wnioskowania do Zarządu Fundacji o  środki finansowe przeznaczone na 

działalność Szko ły.  

 

§ 13 

Dyrektor Szkoły odpowiada przed Dyrektorem Zespo łu Szkó ł za:  

1.  Poziom uzyskiwanych przez Szko łę wyników nauczania i wychowania oraz 

za opiekę nad uczniami.   

2.  Zgodność funkcjonowania Szko ły z przepisami obowiązującego prawa 

oświatowego  i ninie jszego statutu.   

3.  Bezpieczeństwo uczniów i nauczycie li w czasie zajęć organizowanych 

przez Szko łę.  

4.  Zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji uczniowskiej,  

za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.  

 

§ 14 

W skład zespo łu kierowniczego Szko ły wchodzi –  oprócz Dyrektora Zespo łu 

Szkó ł oraz Dyrektora Szkoły – powoływany przez Dyrektora Zespo łu Szkó ł  

Wicedyrektor ds.  dydaktyki i wychowania – odpowiedzialny za organizację 

pracy i jakość dzia łań dydaktyczno – wychowawczych realizowanych                 

w Gimnazjum EKOLA.  

 

§ 15 

1.  Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w je j posiedzeniach wszysc y pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w Szko le,  bez względu na wymiar czasu pracy.  

2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest  Dyrektor Szkoły.  
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3.  W zebraniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udzia ł 

przedstawic iele Zarządu Fundacji oraz za zgodą Pr zewodniczącego, 

zaproszeni goście.  Mają oni wyłącznie głos doradczy.  

4.  Zasady i procedury Rada Pedagogicznej określa Regulamin,  a je j 

posiedzenia są protokołowane.  

5.  Rada Pedagogiczna rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy,  które 

leżą w zakresie je j kompetencji stanowiących i opiniujących. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmnie j 

1/2członków Rady.  

6.  W związku ze st rukturą i specyfiką kształcenia Szko ły,  Rada Pedagogiczna 

– w zależności od potrzeb i okoliczności – może funkcjonować w 

następujących postaciach:  

a)  Rada Pedagogiczna Zespo łu Szkó ł EKOLA (wszyscy zatrudnieni 

nauczyciele),  

b)  Rada Pedagogiczna Gimnazjum EKOLA (nauczycie le uczący                       

w Gimnazjum).  

7.  Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawn iania spraw,  

które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów, a także nauczyc ieli i innych pracowników Szko ły.  

 

§ 16 

Do kompetencji stanowiących  Rady Pedagogicznej należy:  

l.  Zatwierdzenie planów pracy Szko ły.  

2.  Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.  

3.  Podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szko ły.  

 

§ 17 

Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:  

1.  Arkusza organizacyjnego Szko ły.  

2.  Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Szko le.   
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3.  Wniosków Dyrektora Szko ły o przyznanie nauczycie lom odznaczeń,  

nagród i innych wyróżnień.  

 

§ 18 

W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji uchwały rady 

pedagogicznej,  sprawę rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.  

 

     § 19 

1.  W Szko le dzia ła Sejmik Uczniowsk i,  który tworzą wszyscy uczniowie.   

2.  Na czele Sejmiku stoi Marszałek i Wicemarszałek. Prezydium Sejmiku 

tworzą przewodniczący klas.    

3.  Zasady wybierania i dzia łania organów Se jmiku określa uchwalony przez 

ogó ł uczniów Regulamin Sejmiku Uczniowskiego.  

 

§ 20 

Ustala się następujące zasady wspó łdzia łania organów Szko ły:  

1.  Każdy organ planuje swoją działa lność na rok szko lny. Plany działania 

powinny być uchwalone nie później niż do końca września.  Kopie 

dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Zespo łu Szkó ł w celu ich 

powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szko ły.  

2.  Każdy organ Szko ły, po analizie planów działania pozostałych organów,  

może włączyć się do rozwiązywania konkre tnych problemów, proponując 

swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie,  nie naruszając kompetencj i 

organu uprawnionego.  

3.  Organy Szko ły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji i poglądów.  

4.  Dyrektor Zespo łu Szkó ł zobowiązany jest  do przedstawienia sieci 

kompetencyjne j organów kieru jących szkołą opracowanej na podstawie 

ustaw oświatowych i niniejszego statutu.   

 



10  

5.  Uchwały i zarządzenia organów prawomocnie podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości szko le                  

w formie pisemnych tekstów uchwał i zarządzeń gromadzonych pod 

nadzorem Dyrektora Zespo łu Szkó ł.  

 

VI. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 21 

1.  W Szko le funkcjonuje Wewnątrzszko lny System Oceniania (zwany dale j 

WSO).  

2.  Ocenianie wewnątrzszko lne osiągnięć edukacyjnych ucznia po lega na 

rozpoznawaniu przez nauczycie li poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,  

które wynikają z programu nauczania oraz sformułowaniu ocen . Jest  

ukierunkowane na pracę i postępy ucznia oraz wyraźnie wskazuje,  co  

uczeń osiągnął,  co zrobił dobrze,  ile potrafi.  

3.  Celem oceniania wewnątrzszko lnego jest :  

a)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i postępach w tym zakresie,  

b)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju                                  

i motywowanie go do dalszej pracy,  

c)  dostarczenie rodzicom, dyrektorowi oraz innym nauczyc ielo m 

informacji o  aktywnośc i ucznia,  jego postępach, t rudnościach lub 

spec jalnych uzdo lnieniach,  

d)  umożliwia nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod swoje j 

pracy.  

 

 

§ 22 

Zasady, kryter ia i procedury oceniania określa Wewnątrzszko lny System 

Oceniania Zespo łu Szkó ł EKOLA.  
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VII.  ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 23 

1.  Gimnazjum  EKOLA jest  placówką oświatową kształcącą młodzież na 

t rzecim etapie edukacyjnym.  

2.   Podstawową jednostką organizacyjną  Szkoły jest  klasa licząca do 18  osób.  

3.  Od roku szko lnego 2011/2012 w Gimnazjum EKOLA są prowadzone 

Odziały Dwujęzyczne z językiem angielskim.  

4.  Nauczanie w Oddzia łach Dwujęzycznych jest  prowadzone w dwóch 

językach: po lskim oraz angielskim będącym drugim językiem nauczania.  

a)  nauczanie dwujęzyczne może być  realizowane w zakresie 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących 

język po lski,  część hist or ii dotyczącą his torii Po lsk i i część geografi i 

dotyczącą geografii Po lski oraz drugi język obcy,  

b)  proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku po lskim i w języku 

obcym ustala nauczyc iel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie,  

uwzględniając poziom umiejętności  uczniów w zakresie języka obcego, 

przy czym mater iał nauczany w języku angie lskim nie może 

przekroczyć 50% całego mater iału nauczanego z danego przedmiotu.  

c)  decyzje o wyborze przedmiotów nauczanych dwujęzycznie podejmuje 

Dyrektor szko ły przed rozpoczęciem danego cyklu edukacyjnego,  

d)  zagadnienia z zakresu histor ii i kultury oraz zagadnienia spo łeczno -

ekonomiczne związane z krajami obszaru angielsko języcznego są 

realizowane w ramach dodatkowych, obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych – „Historia i kultura państwa angielsko języcznych”,  

5.  Proces nauczania prowadzony jest  w oparciu o Szko lny Zestaw Programów 

Nauczania oraz Program Wychowawczy EKOLI.  

6.  Uczeń Gimnazjum EKOLA obowiązkowo bierze udzia ł w zajęciach                        

z relig ii lub etyki.  W szczegó lnych przypadkach, np. dot .  uczniów nie 

będących obywatelami po lskimi,  Dyrektor Szkoły może ich zwolnić                       

z obowiązku udzia łu ww. zajęciach.  
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7.  W Szko le są prowadzone dodatkowe, obowiązkowe zajęcia edukacyjne:  

metodologia badań naukowych, histor ia i kultura państw anglo języcznych,  

techniki uczenia się,  techniki autoprezentacji oraz twórcze myślenie .  

8.  Począwszy od cyklu kształcenia 2009 – 2012 uczeń gimnazjum ma 

obowiązek przystąpić do realizacji projektu edukacyjnego  (zasady 

organizacji pro jektu w Szko le określa „Regulamin realizacji pro jektów 

edukacyjnych w Gimnaz jum EKOLA”).  

a)  udział ucznia w pro jekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę                      

z zachowania (szczegó łowe kryter ia oceny zachowania,  uwzg lędnia jące 

udział ucznia w pro jekcie edukacyjnym, są opisane                                      

w Wewnątrzszko lnym Systemie Oceniania,  który stanowi załącznik do  

ninie jszego statutu),  

b)  wynik realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego jest  

odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgod nie                              

z przepisami prawa oświatowego.  

9.  Szko ła,  wspó łpracując z Po lskimi Szkołami Libratus,  prowadzi tzw. 

nauczanie domowe dla uczniów klas I – III gimnazjum, dzieci obywateli 

polskich czasowo przebywających poza granicami kraju ( na podstawie 

art .18 ust.8-14 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.)  Procedura 

przyjmowania uczniów, wydawania i co fania zezwoleń oraz 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oparta jest  o  aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa oświatowego. Nauka w systemie domowym 

prowadzona jest  nieodpłatnie.  

 

 

§ 24 

1.  Rok szko lny t rwa od 1 września do 31 sierpnia i składa się z dwóch 

semestrów. 

2.  Terminy klasyfikacji śródrocznej,  fer ii oraz wakacji przedstawia we 

wrześniu nauczycie lom, uczniom i rodzicom  Dyrektor Szko ły.  
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3.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są przez 5 dni w tygodniu.  

Dodatkowe dni wo lne od pracy ustala Dyrektor Zespo łu i podaje do 

wiadomości na początku roku szko lnego.  

4.  Czas t rwania lekcji wynosi 45 minut .   

5.  Zajęcia odbywają się w budynku Szko ły oraz wyna jętych przez Szko łę 

salach lekcyjnych i sportowych oraz na ba senie.   

6.  Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez 5 dni w tygodniu i odbywają się  

w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.  

7.  Szko ła organizuje zajęcia dydaktyczne również poza szko łą w formie 

wycieczek dydaktycznych,  warsztatów, wyjść do obiektów kultury. Udział 

w tych zajęciach jest  obowiązkowy i dodatkowo płatny.  

8.   Szczegó łową organizację pracy Szko ły określa  w każdym roku i podaje 

do wiadomości nauczycielom, uczniom i ich rodzicom we wrześniu   

Dyrektor Szkoły.  

9.  W Szko le funkcjonuje dziennik elektroniczny, który pełni wszystkie 

określone prawem funkcje dziennika lekcyjnego. Szczegó łowe zasady  jego 

funkcjonowania są określone w „Zasadach funkcjonowania Dziennika 

elektronicznego w Zespo le Szkó ł EKOLA we Wrocławiu.”  

 

§ 25 

1.  Na terenie Szko ły funkcjonuje biblio teka. Biblioteka jest  pracownią 

szko lną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Szko ły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela,  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2.  Z biblioteki oraz czytelni ko rzystać mogą uczniowie,  nauczycie le                      

i pozostali pracownicy Szko ły a także rodzice.  

3.  Godziny pracy biblioteki i czytelni podane są do wiadomości  

zainteresowanym na początku każdego roku szko lnego.  

4.  Do zadań nauczycie la –  bibliotekarza należy m. in.  – gromadzenie                 

i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na mie jscu oraz 

prowadzenie  wypożyczalni,  a także  prowadzenie przysposobienia 

czytelniczo- informacyjnego uczniów.  
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5.  Organizację i zasady funkcjonowania biblioteki określa szczegó łowo 

„Regulamin Biblioteki Szko lnej”.   

 

§ 26 

1.  Dla realizacji celów statutowych Szko ła posiada gabinety przedmiotowe,  

aulę oraz pracownię informatyczną.  

2.  Na terenie Szko ły funkcjonują także: gabinet  terapii psycho logicznej,  

szatnia oraz bufet .     

 

 

§ 27 

W celu zapewnienia bezp iecznych warunków nauki,  wychowania i opiek i  

budynek i teren szko ły jest  objęty nadzorem kamer CCTV. A ponadto:  

1.  Upoważniony przez dyrektora pracownik ochrony ma obowiązek zwrócić 

się do osób postronnych wchodzących na teren szko ły o podanie celu 

pobytu, skierować tę osobę do właściwego miejsca lub powiadomić o tym 

fakcie Dyrekcję Szko ły.  

2.  Nauczyciel lub inny pracownik szko ły powinien niezwłocznie zawiadomić 

Dyrekcję Szko ły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia 

uczniów. 

3.  Nauczyciele są zobowiązani do rzetelnego pełnienia dyżurów podczas 

przerw między zajęc iami,  zgodnie z ustalonym harmonogramem  

i wg zasad określonych w „Regulaminie dyżuru nauczycie li”.  

 

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI – NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE 

 

§ 28 

1.  Nauczycieli zatrudnia i zwalnia,  z zachowaniem przepisów ogólnych prawa 

pracy, Dyrektor Zespo łu Szkó ł.   
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2.  Dyrektor może wnioskować do Zarządu Fundacji o  powołanie 

wicedyrektora szkoły i tworzenie innych  stanowisk kierowniczych  

zgodnie z potrzebami Szko ły.   

 

§ 29 

1.  Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szko le są 

posiadane kwalifikacje,  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego. Pensum godzin pracy nauczyciela zgodne je st                           

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Minister stwa Edukacj i 

Narodowej.  

2.  Nauczyciel jest  zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych 

przez Dyrektora Szko ły,  związanych z organizacją procesu dydaktycznego  

i opiekuńczo-wychowawczego.  

 

 

 

 

§ 30 

Nauczyciel ma prawo do: 

1.  Wyboru programu nauczania nauczanego przedmiotu.  

2.  Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy 

z uczniami,  sprzyjającymi ich  rozwojowi.  

3.  Uzyskania pomocy ze st rony kierownictwa Szko ły w sprawach związanych 

z dydaktyką  i wychowaniem uczniów.  

4.  Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.  

5.  Stałego rozwoju kompetencji zawodowych.  

Pozostałe prawa nauczycie li regulują stosowne artykuły Karty Nauczycie la 

oraz Kodeksu Pracy.  

 

§ 31 
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Do obowiązków nauczyc iela należy w szczegó lności:  

1.  Realizacja programów nauczania,  wychowania i opieki w przydzielonych 

klasach (grupach) według na jlepszej wiedzy i wo li,  a także realizac ja 

zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szko ły.  

2.  Wspieranie rozwoju psycho fizycznego uczniów, ich zdo lnośc i                           

i zainteresowań.  

3.  Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szko lnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów.  

4.  Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich 

t raktowanie.   

5.  Zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach               

w Szko le oraz na organizowanych przez Szko łę wyc ieczkach.  

6.  Natychmiastowe reagowanie na wszelk ie dostrzeżone sytuacje (np. na 

pojawienie się osoby postronnej na terenie Szko ły)  lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.  

7.  Stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, t j.  podejmowanie 

doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.  

8.  Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt  szkolny.  

 

§ 32 

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:  

1.  Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów.  

2.  Bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w Szko le i na 

zajęc iach organizowanych przez Szko łę oraz za wypadki wynikające                  

z niedopełnienia przez niego obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.   

Szczegó łowy zakres obowiązków, odpowiedzia lności i praw nauczyciela 

zawarty jest  w załączniku do umowy o pracę.   

 

§ 33 

1.  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyc iele grupy przedmiotów 

pokrewnych tworzą zespo ły przedmio towe. Pracą zespo łu przedmiotowego 

kieruje – powołany przez Dyrektora Zespołu Szkó ł – kierownik.  
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2.  Cele i zadania zespo łu przedmiotowego:  

a)   zorganizowanie wspó łpracy niezbędnej do uzgodnienia sposobów 

realizacji programów nauczania,  korelowanie t reśc i naucza nia,  

opiniowanie wyborów programów nauczania i podręczników szko lnych,  

b)  opracowanie szczegó łowych kryter iów oceniania uczniów i sposobów 

badania wyników nauczania,  

c)  organizowanie wewnątrzszko lnego doskonalenia zawodowego oraz 

opieka nad początkującymi nauczyc ielami,  

d)  wspó łdziałanie w organizowaniu imprez, konkursów i innych wydarzeń 

w Szko le.  

 

§ 34 

1.  Wszyscy zatrudnieni nauczyc iele są wychowawcami, a wychowawcą klasy 

jest  ten,  któremu Dyrektor Szkoły powierzył szczegó lną opiekę nad 

uczniami danego oddziału szko lnego. Wychowawca klasy prowadzi swó j 

oddział przez cały tok nauczania.  

2.  Szczegó łowe zasady powołania i zadania wychowawcy reguluje „Zakres 

zadań i obowiązków wychowawcy klasy – załącznik do umowy o pracę".   

3.  W szczegó lnych przypadkach Dyrektor Szko ły może podjąć decyzję  

o  zmianie wychowawcy klasy.  

 

§ 35 

Zadaniem wychowawcy klasy jest  sprawowanie opieki nad powierzonymi mu 

uczniami,  a w szczegó lności:  

1.   Utworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,  proces jego  

uczenia się oraz przygotowanie do życia w ro dzinie i spo łeczeństwie.   

2.  Inspirowanie i wspomaganie dzia łań zespołowych uczniów.  

3.  Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  

w klasie.   
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§ 36 

1.  Przyjęcia ucznia do Szko ły dokonuje Dyrektor Szkoły.  

2.  Kryter ia i procedurę przyjęć do Szko ły określają „Zasady rekrutacji do  

Zespo łu Szkó ł EKOLA we Wrocławiu” .  

3.  W szczegó lnych przypadkach, kierując się dobrem dziecka, Dyrektor 

Szko ły ma prawo przyjąć ucznia,  który nie spełnia wewnątrzszko lnych 

kryter iów przyjęcia do Szko ły.     

 

 

§ 37 

 Uczniowie mają prawo do:    

1.  Szacunku ze st rony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak                            

i rówieśników.  

2.  Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych 

ludzi.  

3.  Informacji o  programach nauczania,  stawianych wymaganiach, zasadach  

i kryter iach oceniania.  

4.  Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  

5.  Organizacji życ ia szko lnego, umożliwiającej zachowanie właściwych 

proporcji między wys iłkiem szko lnym a możliwościami rozwijania  

i zaspokajania własnych zaint eresowań.  

 

§ 38 

Uczniowie mają obowiązek:  

1.  Punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szko lne.  

2.  Rzetelnego i systematycznego uczenia  się,  aktywnego uczestnictwa          

w zajęciach lekcyjnych oraz odrabianie  prac domowych.  

3.  Przestrzegania norm i zasad wspó łżyc ia spo łecznego, t raktowania                      

z szacunkiem wszystkich pracowników szkoły i rówieśników.  

4.   Zachowywania w czasie zajęć lekcyjnych należytej uwagi,  nie 

rozmawiania z innymi uczniami,  nie korzystania z telefonu komórkowego 

oraz innych urządzeń elektronicznych.  
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5.  Dbałości o  schludny wygląd,  noszenie st roju galowego (biało – granatowy)  

podczas uroczystości szko lnych oraz godnego zachowania w szko le i poza 

nią.   

§ 39 

1.  Uczeń zobowiązany jest  usprawied liwić nieobecność na zajęciach 

szko lnych.  

2.  Usprawiedliwienie winien przed łożyć w dniu stawienia się na zajęcia                  

z wychowawcą.  

3.  Usprawiedliwienia nieobecności ucznia  dokonują rodzice w formie  

pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności ich dziecka.  

4.  Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia jest  także 

zaświadczenie lekarskie.  

 

 

§ 40 

Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów:  

1.  Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej:  

a) w przypadku ciężkiego naruszenia przez ucznia regulaminu Szko ł y  

m. in.:  

 łamania prawa szko lnego,   

 zagrożenia bezpieczeństwa innych,  

 wulgarnego zachowania wobec ko legów  pracowników szko ły,  

 zachowań demoralizujących i deprawujących innych np. palenia   

papierosów, spożywania alkoholu, przyjmowania                  

i rozprowadzania  narkotyków, kradzieży, niszczenia mienia 

szko lnego,  

b)    w przypadku niepłacenia czesnego przez rodziców lub opiekunów 

ucznia przez dwa okresy płatności na podstawie Umowy o naukę 

dziecka,  

c)  z powodu wysokiej absencji –  powyżej 100 godzin 

nieusprawiedliwionych,  
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d)  z powodu rażącego i uporczywego nie wywiązywania się  z obowiązku 

nauki.  

2.  Uchwała o skreśleniu w przypadkach wymienionych w pkt .  c) i d) może 

być podjęta t ylko w przypadku, jeśli został spełniony wcześniej wymóg 

powołania Ko misji Pedagogicznej,  w skład której wchodzą:  wychowawca 

klasy do której uczęszcza uczeń, pedagog szko lny oraz Dyrektor 

(Wicedyrektor).  W zebraniach Komis ji Pedagogicznej mogą brać także 

udział nauczycie le uczący w tej klasie.  Komisja po wys łuchaniu ucznia  

i jego rodziców opracowuje program naprawczy.  

W przypadku uchylania się ucznia od wspó łpracy ze Szko łą i/ lub nie 

wywiązywania się przez niego z określonych zobowiązań wynikających              

z programu naprawczego, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę                     

o  skreśleniu go z listy uczniów Szko ły.  

3.  Od decyz ji o  skreśleniu ucznia Rodzicom przysługuje możliwość 

odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od czasu 

jej doręczenia.  

4.  W przypadku skreślenia ucznia z listy,  Dyrekto r Szkoły zawiadamia szko łę 

rejonową, że uczeń ten nie realizuje obowiązku szko lnego w Gimnazjum 

EKOLA.  

 

§ 41 

1.  Uczeń Szko ły może zostać nagrodzony lub wyróżniony.  

2.  Nagroda lub wyróżnienie,  przyznawane za wyróżnia jące wyniki w nauce,  

wybitne osiągnięcia w kult urze i sporcie oraz wzorowe zachowanie,  może 

być udzielone w następującej formie:  

a) pochwała wychowawcy klasy,  

b) pochwała dyrektora szkoły,  

c) nagroda rzeczowa,  

d) list  dla rodziców,  

e) jednorazowe stypendium naukowe.  

3.  Z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień mają prawo występować:  

a)  Dyrektor Szkoły,  
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b)  wychowawcy klas,   

c)  nauczyciele poszczegó lnych przedmiotów,  

d)  Sejmik Uczniowski.   

 

§ 42 

1.  Uczeń Szko ły może zostać ukarany.  

2.  Kara za nieprzestrzeganie regu laminu szkolnego, zarządzeń wychowawcy 

lub dyrektora, może być udzielona w następującej formie:  

a) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy,  

b) upomnienie lub nagana dyrektora,  

c) skreślenie z listy uczniów uchwałą rady pedagogiczne j.  

3.  Z wnioskami o udzielenie kary mają prawo występować:  

a)  Dyrektor Szkoły,  

b)  wychowawcy klas,   

c)  nauczyciele poszczegó lnych przedmiotów,  

d)  Sejmik Uczniowski.   

4.  Od wymierzonych kar przys ługu je odwołanie do:  

a)  Dyrektora Szko ły – w ciągu 7 dni od daty doręczenia decyzji,  

b)  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (przypadku skreślenia z list y 

uczniów) – w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.   

 

§ 43 

Rodzice i nauczyc iele mają prawo i obowiązek wspó łdzia łania ze sobą                  

w sprawach wychowania i kształcenia uczniów pobierających naukę w Szko le.  

1.  Rodzice mają prawo do:  

a)  dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia                              

i wychowywania ich dzieci w Szko le,  

b)  uzysk iwania rzetelnej informacji o  postępach i ocenach nauki oraz 

zachowaniu dziecka,  

c)  znajomości przepisów dotyczących oceniania,  klasyfikowania                  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,  

d)  znajomości programu wychowawczego szkoły,  
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e)  uzysk iwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego  

kształcenia swych dzieci,   

f)  wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szko ły opinii na temat  pr acy 

szko ły.  

2.  Rodzice mają obowiązek:  

a)  poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci,  tak aby wzmacniać wysiłk i 

szko ły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,  

b)  dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szko ły, informowania 

wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach,  

c)  uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Szko łę,  podczas 

których są przekazywane informacje o ocenach, zachowaniu i postępach 

dziecka,  

d)  informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę  

i zachowanie dz iecka.  

3.  Na pierwszym spotkaniu w roku szko lnym rodzice są zapoznawani przez  

    nauczyc iela – wychowawcę z:  

a)  podstawowymi dokumentami szko lnymi – Statut,  Regulaminy, WSO,  

b)  terminami okresowych wywiadówek i konsultacji,  

c)  zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i Szko le.  

 
 

 
 
 

IX. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
 NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY 

 
 

§ 44 

Szko ła korzysta z  majątku  Fundacji (budynek wraz z wyposażeniem, pomoce 

dydaktyczne),   uzyskuje część wpływów z wpłat  czesnego i innych opłat  

dokonywanych przez Rodziców uczniów, oraz dotacji budżetu gminy                       

i państwa, darowizn i zapisów.  
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X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 45 

1.  Zmiany w niniejszym statucie,  jak też decyzja o likwidacji którejko lwiek                          

ze szkó ł Zespo łu ,  należą do kompetencji Zarządu Fundacji.  

2.  O decyz ji dotyczącej likwidacji Szko ły władze Fundacji zobowiązane są 

zawiadomić rodziców uczniów, do lnośląskiego kuratora oświaty oraz 

gminę, na której terenie Szko ła się znajduje,  najpóźniej na 6 miesięcy 

przed likwidacją,  która może mieć mie jsce wyłącznie z końcem roku 

szko lnego.  

 

§ 46 

1.   Szkoła używa pieczęci i stempla według ustalonego wzoru.  

2.  Szko ła prowadz i dokumentację według obowiązującej inst rukcji 

kancelaryjnej.   

3.  Zasady prowadzenia przez Szko łę gospodark i mater iałowej i finansowej 

określają stosowne przepisy oraz porozumienie z Zarządem Fundacji.  

 

 

 

 

 

Statut wejdzie w życie z dniem 1 września 2012  r.  

 
 


