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Podstawa prawna:
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek
( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014
r., poz. 251).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 46., poz. 432 ze zmianami ).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r. poz. 243).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 2014 r.,
poz. 478).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z
2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą w Dz. U. z 2013 r., poz. 560).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla
bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168).
13. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r.,
po. 498).
14. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).
16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 ).
17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z ostatnimi zmianami w 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
18. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. w 2014 r.
, poz. 803).
19. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U.
z 2014 r., poz. 1157).
20. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83 poz. 562 ze zm.).
21. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 414).
22. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z
2013 r. poz. 532).
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23. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr
135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).
24. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
25. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).
26. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z
2003 r. Nr 26, poz. 226).
27. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493).
28. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 124) .
29. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 788).
30. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r., poz. 267).
31. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.
191).
32. (Uchylono).
33. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1202).
34. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” - załącznik (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).
35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz.
U. z 2015 r., poz. 938).
36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej
szkoły (Dz. U. z 2015 r., poz. 24).
37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
38. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz.843).
39. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7)
40. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr
13, poz.125 ze zm.).
41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie realizacji Rządowego
programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z
2015r., poz. 972).
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, zwane dalej Gimnazjum
wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.
§2
Gimnazjum posiada swoją siedzibę w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 4.
§3
1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Powiat Sochaczewski.
2. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
4. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i zostali
przyjęci w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
5. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata i kończy się wystawieniem świadectwa
ukończenia tej szkoły.
6. Gimnazjum jest publiczną szkołą ogólnokształcącą.
7. Statutowa działalność Gimnazjum jest finansowana przez organ prowadzący.
8. Gimnazjum może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działalności z dotacji,
wpłat rodziców uczniów, fundacji i innych źródeł.

Rozdział II
Cele i zadania Gimnazjum
§4
W związku z tym, że Gimnazjum ,stanowi integralną część Zespołu obowiązują je zapisy
Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zawarte w: § 5-10.

5

Rozdział III
Organy Gimnazjum
§5
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 11-18, § 19 pkt 1-5 i 7-13, § 20-29.
Rozdział IV
Organizacja Gimnazjum
§6
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 30, §31 ust. 1, § 32-37.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum
§7
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 38-48.
Rozdział VI
Organizacje i podmioty współpracujące z Gimnazjum
§8
Obowiązuje zapis ze Statutu Zespołu zawarty w § 49.
Rozdział VII
Prawa i obowiązki uczniów
§9
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 50-52.
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Rozdział VIII
Nagrody i kary uczniowskie
§ 10
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 53, § 56-59, § 60 ust.1 pkt 1-4 i pkt 7-8,
§ 60 ust. 2-5 i ust. 7, 9-11, 13.

Rozdział IX
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 11
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: §61-68, §69 ust.1, §69 ust. 2 pkt 1-2, §69
ust. 3-7, §70, §71 ust. 1-9 i ust. 11, §72-79.
Rozdział X
Wewnątrzszkolne Doradztwo Zawodowe
§ 12
Obowiązuje zapis ze Statutu Zespołu zawarty w § 80.
Rozdział XI
Stołówka, opieka pielęgniarska, archiwum, pomoce naukowe i sprzęt
§ 13
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 81-84.
Rozdział XII
Prawa i obowiązki rodziców
§ 14
Obowiązuje zapis ze Statutu Zespołu zawarty w § 85.
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Rozdział XIII
Tradycja szkolna
§ 15
Obowiązują zapisy ze Statutu Zespołu zawarte w: § 86-87.

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gimnazjum używa pieczęci urzędowych, na
których widnieje pełna nazwa szkoły i jej adres.
2.

Gimnazjum posiada własny sztandar.

3. Gimnazjum posiada ceremoniał szkolny.
§ 17
1. Tryb nowelizacji Statutu Gimnazjum:
1) wniosek w tej sprawie zgłosić może Rada Pedagogiczna na skutek zmian w prawie
oświatowym;
2) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski mogą zgłosić do Rady Pedagogicznej
wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie;
3) po przeprowadzeniu dyskusji i wyrażeniu opinii przez Radę Pedagogiczną, Radę
Rodziców i Radę Samorządu Uczniowskiego uchwałę o zmianach i zatwierdzeniu
zmian podejmuje Rada Pedagogiczna.
2. Upoważnia się Dyrektora do opublikowania jednolitego tekstu Statutu.
3. Statut Gimnazjum obowiązuje w równym stopniu uczniów, rodziców lub opiekunów
prawnych, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Sochaczew, 1 IX 2015 r.
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