
ANEKS NR 1 

do Statutu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi                                                 

im. A. Mickiewicza   w Rybniku 

Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1z Oddziałami Integracyjnymi  im. A. Mickiewicza          

w Rybniku w dniu 13 listopada 2012r. uchwałą nr     IV (1)  2012/2013     dokonała 

zmian      w Statucie szkoły. 

1.  §6.1 w pkt 12 dodaje się zapis  „ Wspiera i utrwala aktywną postawę sprzeciwu wobec 

zachowań niestosownych oraz uczy młodzież rozwiązywania konfliktów bez używania  

przemocy.” 

 §6.1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Kształtuje wewnątrzszkolne stosunki społeczne                 

z uwzględnieniem zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

umożliwia podmiotom szkoły podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej. 

Wspiera i utrwala aktywną postawę sprzeciwu wobec zachowań niestosownych oraz uczy 

młodzież rozwiązywania konfliktów bez używania  przemocy.” 

2. § 14.4  w pkt8 dodaje się zapis: 

„Do wpisania ocen stosuje się kolor  czarny lub niebieski a do wpisywania sprawdzianów        

i testów  kolor czerwony lub zielony.” 

 §14.4pkt8 otrzymuje brzmienie: „W dziennikach wpisujemy oceny cyfrą lub skrótami:         

1–ndst,2–dop, 3–dst,4–db,5–bdb,6–cel. Do wpisania ocen stosuje się kolor  czarny lub 

niebieski a do wpisywania sprawdzianów i testów  kolor czerwony lub zielony.” 

 

3. § 14.5 pkt4 – usuwa się. 

4.§ 14.8  dodaje się  pkt 7 w brzmieniu:” Obecności uczniów w dzienniku lekcyjnym 

odnotowuje się pozostawiając pustą kratkę w miejscu obecności, natomiast  nieobecności  

pionową kreską,  spóźnienie  literką „s”. Jeżeli obecność jest usprawiedliwiona pionową 

kreskę przekreślamy kreską poziomą. Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji z powodu 

zawodów, w miejscu przeznaczonym na odnotowanie obecności wstawiamy literkę „z”, jeżeli 

jest nieobecny z powodu konkursu wstawiamy literkę „k”, gdy bierze udział w występach 

wstawiamy literkę „w”. 

5. §15.3 dodaje się zapis: „ oraz obejmuje sylwetkę absolwenta” 6. §15.3 otrzymuje 

brzmienie: „Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój 

ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym oraz obejmuje 

sylwetkę absolwenta.” 

 

6.  § 16.2 dodaje się  zapis:„ Dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców”  §16.2 otrzymuje brzmienie: „ Szkolny Program 

Profilaktyki ma na celu ochronę zdrowia dzieci  i młodzieży, a także zapobieganie 

zdiagnozowanym problemom. Dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb środowiska i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.” 



7. § 17.8 pkt2 dodaje się podpunkt  „i” w brzmieniu: „ przeprowadzania debat wśród uczniów 

na temat akceptowanych i nieakceptowanych zachowań w szkole.” 

8. §34.1 pkt4 dodaje się” w szczególności rozlicza terminowo uczniów z nieobecności, 

wypełnia do 14 dnia kolejnego miesiąca dokumentację w dzienniku dotyczącą frekwencji 

klasy oraz systematycznie analizuje nieobecności poszczególnych uczniów. Zapoznaje 

rodziców w czasie zebrań klasowych z zasadami dotyczącymi usprawiedliwiania 

nieobecności. Ponadto:” 

§34.1  pkt4 „Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klasy, w szczególności rozlicza terminowo uczniów z nieobecności, wypełnia do 

14 dnia kolejnego miesiąca dokumentację w dzienniku dotyczącą frekwencji klasy oraz 

systematycznie analizuje nieobecności poszczególnych  uczniów. Zapoznaje rodziców           

w czasie zebrań klasowych z zasadami dotyczącymi usprawiedliwiania nieobecności. 

Ponadto: 

a) Prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen, 

b) Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego, 

d) wypisuje świadectwa szkolne, 

e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie              

z zarządzeniami dyrekcji szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.” 

 

9.  § 40.2 pkt8a dodaje się  zapis: „ noszenia odzieży wierzchniej i nakrycia głowy” 

 § 40.2 pkt8a otrzymuje brzmienie: „ uczęszczania na zajęcia zgodnie z zasadami ubierania 

się: 

a) na co dzień– w stroju czystym, przyzwoitym tzn. niezbyt wydekoltowanym, 

nadmiernie krótkim – odkrywającym brzuch. Zabrania się: farbowania 

włosów, malowania paznokci ostrymi kolorami, zakładania tipsów, 

stosowania mocnego makijażu, zakładania kolczyków na twarzy, 

naśladowania strojem i wyglądem subkultur, noszenia odzieży wierzchniej  

i nakrycia głowy, co jest sprzeczne z celami statutowymi Szkoły,” 

 

10.  § 40.2 pkt10 – dodaje się zapis „ w tym odzieży,  którą należy  przechowywać w szatni 

szkolnej” , a usuwa się zapis „ w tym w szatni szkolnej”  

  § 40.2 pkt10 otrzymuje brzmienie: „dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole,  w 

tym odzieży, którą należy  przechowywać w szatni szkolnej,” 

11.  §40.2 pkt 12 dodaje się zapis: „ oraz napojów energetyzujących” 

 §40.2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania 

środków odurzających oraz napojów energetyzujących,” 

 

12. §40.2 pkt 15 dodaje się „Nie później niż trzeciego dnia nieobecności ucznia w szkole 

rodzic jest zobowiązany do telefonicznego lub osobistego poinformowania wychowawcy 

klasy o  nieobecności dziecka.  Na zebraniach z wychowawcą lub konsultacjach rodzic jest 

zobowiązany do weryfikowania usprawiedliwień nieobecności. W  przypadku nie wywiązania 

się z tego obowiązku wychowawca ma prawo zakwestionować przedstawione przez ucznia 



usprawiedliwienia. W czasie nieobecności uczniów korzystających ze stołówki szkolnej 

rodzic ma obowiązek powiadomić telefonicznie intendentkę o tym fakcie dzień wcześniej lub 

najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.00.” 

§40.2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: „ usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach 

szkolnych. Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do dwóch tygodni od 

momentu  stawienia się na zajęcia wychowawcy klasy. Usprawiedliwienia nieobecności 

ucznia dokonuje rodzic w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich 

dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. 

Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie 

lekarskie. Dopuszcza się telefoniczne, lub osobiste usprawiedliwianie nieobecności ucznia. 

Nie później niż trzeciego dnia nieobecności ucznia w szkole rodzic jest zobowiązany do 

telefonicznego lub osobistego poinformowania wychowawcy klasy o  nieobecności dziecka.  

Na zebraniach z wychowawcą lub konsultacjach rodzic jest zobowiązany do weryfikowania 

usprawiedliwień nieobecności. W  przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku 

wychowawca ma prawo zakwestionować przedstawione przez ucznia usprawiedliwienia. W 

czasie nieobecności uczniów korzystających ze stołówki szkolnej rodzic ma obowiązek 

powiadomić telefonicznie intendentkę o tym fakcie dzień wcześniej lub najpóźniej tego 

samego dnia do godziny 8.00.,” 

13.  §40.2  dodaje się pkt16 w brzmieniu: „ W razie konieczności opuszczenia zajęć 

szkolnych uczeń ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę lub innego nauczyciela 

przedstawiając stosowny dokument,” 

 14. §40.2  dodaje się pkt17 w brzmieniu: „ Posiadania przy sobie aktualnej legitymacji 

szkolnej i okazywania jej na życzenie osób do tego uprawnionych,” 

15. §40.2  dodaje się 18 w brzmieniu:” W przypadku zauważenia nieprawidłowego 

funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej należy niezwłocznie 

powiadomić pracowników szkoły,” 

16.  §40.2  dodaje się 19 w brzmieniu:” Uczeń ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez 

siebie szkody , w przypadku szkody materialnej rodzice są zobowiązani do pokrycia kosztów 

naprawy.” 

17.  § 40.3 pkt8 dodaje się zapis „ i innych urządzeń elektronicznych.. W razie łamania zasad 

dotyczących używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych uczeń otrzymuje – 5 pkt 

z zachowania. W przypadkach nie stosowania się do powyższych zasad wychowawca ma 

prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu  lub innego urządzenia 

elektronicznego. Wielokrotne  naruszanie tych zasad skutkuje zawiadomieniem rodziców i 

udzieleniem nagany dyrektora. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny 

posiadany  przez ucznia.” 

§ 40.3 pkt8  otrzymuje brzmienie: „używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W razie łamania zasad dotyczących 

używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych uczeń otrzymuje – 5 pkt z 

zachowania. W przypadkach nie stosowania się do powyższych zasad wychowawca ma 

prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefony lub innego urządzenia 

elektronicznego. Wielokrotne  naruszanie tych zasad skutkuje zawiadomieniem rodziców i 

udzieleniem nagany dyrektora. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za posiadany za ucznia 

sprzęt elektroniczny. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem 

sekretariatu  szkoły,” 



 

18.  §40 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: „Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów zwalnia się        

z zajęć lekcyjnych wg ustalonych zasad : 

pkt 1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych : 

a) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów), 

b) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

(prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę przez nich 

upoważnioną. 

pkt 2 Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby w 

dzienniczku napisanej i podpisanej przez rodzica(prawnego opiekuna) lub osobistej prośby 

będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z 

wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu rodzica (prawnego opiekuna). W przypadku 

nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest 

wicedyrektor lub dyrektor. 

pkt 3 W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń 

sam zgłosi taki fakt nauczycielowi, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej,  która po 

stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia prosząc o pilne 

zgłoszenie się do szkoły. 

pkt4 Dziecko odbiera rodzic (prawny opiekun) najszybciej jak to możliwe. 

pkt 5 Jeżeli sytuacja, o której mowa w pkt. 3 ma miejsce  podczas zajęć lekcyjnych 

nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego 

w pobliżu sali lekcyjnej wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

pkt 6 W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

pkt 7 Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej/ pierwszej 

godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością 

nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa 

za nieobecnego nauczyciela. 

pkt 8 Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom  

dzień wcześniej lub w wyjątkowych przypadkach tego samego dnia rano. Informacja 

przekazana jest za pośrednictwem strony internetowej szkoły i ogólnodostępnej tablicy 

informacyjnej na korytarzu szkolnym.  

 


