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UCHWAŁA 

RADY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 

w Warszawie 

z dnia 7 czerwca 2000 roku 

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

Uchwałą RS ZS nr 3 z dnia 4 listopada 2003 roku, 

 Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 4 listopada 2004 roku, 

Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 3 czerwca 2008 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 26 czerwca 2010 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 12 lutego 2014 roku. 
 

 

Na podstawie artykułu 50 ustęp 2 punkt 1 i artykułu 60 ustęp 1 Ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku nr 67, pozycja 

329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 

maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. nr 61, pozycja 624 z późniejszymi zmianami),  

działając z upoważnienia i w imieniu społeczności Gimnazjum Sportowego nr 17 

w Warszawie, to jest Uczniów, Ich Rodziców i Nauczycieli,  

przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system 

wartości, osiągnięcia współczesnych nauk pedagogicznych i zobowiązania wynikające 

z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych oraz Konwencji Międzynarodowej o Prawach Dziecka
1
, 

na podstawie projektu przyjętego Uchwałą nr 14/99-00 z dnia 10 maja 2000 roku 

i przedłożonego przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie 

UCHWALA SIĘ 

 

STATUT 
GIMNAZJUM SPORTOWEGO nr 17 

w  Warszawie 

Rozdział I 

Przepisy wstępne. 

 § 1.  Gimnazjum Sportowe nr 17 w  Warszawie, zwane dalej „Gimnazjum”, jest szkołą 

publiczną.  

 § 2.  Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 83 w  Warszawie. Przepisy Statutu 

Zespołu mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Statutu. 

 § 3.  Siedziba Gimnazjum znajduje się w Warszawie, przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 4. 

 § 4.  Gimnazjum prowadzi oddziały sportowe. 

                                                           
1
 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. 

pozycja 526 i 527) 
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 § 5.  Organem prowadzącym Gimnazjum jest m. st. Warszawa. 

 § 6.  Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 § 7.  Gimnazjum zostało utworzone z dniem 1 września 1999 roku Aktem o jego 

utworzeniu nr WO/0717/467/99 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 23 

marca 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Warszawa – Centrum nr 39/V/99 

z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie założenia  gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz 

granic ich obwodów. 

 § 8.  Niniejszy statut określa szczegółowe zasady funkcjonowania oraz całokształt 

działalności dydaktyczno – wychowawczej Gimnazjum, zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym. 

 § 9.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

       a) systemie klasowo – lekcyjnym – należy przez to rozumieć sposób organizacji 

pracy szkoły polegający na realizowaniu zadań dydaktyczno – wychowawczych 

wobec uczniów realizujących ten sam program nauczania i wychowania 

pogrupowanych w oddziały, które większość zajęć dydaktycznych odbywają wspólnie 

w formie jednostek lekcyjnych o ustalonym czasie trwania; 

       b) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

Gimnazjum; 

       c) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela sprawującego szczególną 

opiekę wychowawczą w powierzonym oddziale; 

       d) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka; 

       e) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie; 

       f) pracowniku Gimnazjum – należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną  

w Gimnazjum; 

       g) Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie. 

 § 10.  Gimnazjum używa pieczęci urzędowych oraz prowadzi dokumentację zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 § 11.  Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 

 § 12.  Dniami uroczystymi w Gimnazjum są: 

       a) Dzień Edukacji Narodowej przypadający w dniu 14 października; 

       b) święta narodowe: 3 maja i 11 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia 

i Wielkanocy; 

       c) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

       d) dzień immatrykulacji (wpisania w poczet uczniów i złożenia ślubowania) uczniów 

klas pierwszych; 

       e) dzień ślubowania sportowców; 

       f) dzień ukończenia Szkoły przez uczniów klas trzecich. 

 § 13.  Szkoła może posiadać własny sztandar będący uroczystym symbolem Gimnazjum
2
. 

 § 14.  Hymnem Gimnazjum jest piosenka „Najpiękniejsza jest moja ojczyzna” słowa: 

Andrzej Kawecki, muzyka: Piotr Janczerski, 1970 r. 

Rozdział II 

Cele i zadania Gimnazjum 

 § 15.  Podstawowym celem i obowiązkiem Gimnazjum jest zapewnienie bezpłatnego 

nauczania w trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej, w zakresie 

                                                           
2
 do czasu ufundowania Sztandaru szkoły wchodzące w skład Zespołu posługują się Sztandarem Szkoły 

Podstawowej Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie 
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nie węższym niż w ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

podstawie programowej kształcenia ogólnego. Szczegółowo cele i zadania Gimnazjum 

określa Misja stanowiąca Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu. Poza tym celem Szkoły jest: 

       a) kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie; 

       b) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego uczniów; 

       c) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny 

oraz poszanowania dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego; 

       d) kształcenie i wychowywanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 

przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych 

kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym. 

 § 16.  Gimnazjum przyjmuje uczniów zainteresowanych intensywnym uprawianiem sportu 

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego zgodnie z przepisami 

niniejszego Statutu. Gimnazjum nie posiada obwodu.. 

 § 17.  Gimnazjum stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania jednolite zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

szczegóły określa Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu.. 

 § 18.  Przez odpowiedni dobór treści, form i metod w procesie dydaktycznym Szkoła 

realizuje program nauczania i wychowania umożliwiający pogodzenie intensywnego 

treningu sportowego z nauką na wysokim poziomie, zapewnia preferowanie przede 

wszystkim tych informacji, umiejętności i wzorów dzięki którym uczniowie będą 

potrafili; 

       a) stosować w życiu codziennym pozytywne wzorce postępowania; 

       b) współżyć z innymi przedstawicielami społeczności, kierując się zasadami 

szacunku, koleżeństwa i tolerancji; 

       c) odnajdywać harmonię i równowagę wewnętrzną; 

       d) współżyć i współistnieć z przyrodniczym środowiskiem naszej planety; 

       e) korzystać z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji. 

       f) mieć możliwość kontynuowania nauki w dowolnie wybranej szkole 

ponadgimnazjalnej. 

 § 19.  Dbając o rozwój umysłowy uczniów Gimnazjum troszczy się także o pełnię ich 

rozwoju moralno – emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami 

i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej 

i wolności każdego człowieka. Praca wychowawcza i profilaktyczna prowadzone są 

w oparciu o uchwalany przez radę pedagogiczna szkolny program wychowawczy 

i szkolny program profilaktyki. Projekty obu programów przed uchwaleniem przez radę 

pedagogiczną powinny być uzgodnione z Radą Rodziców ZS nr 83 w Warszawie. Sposób 

postępowania w przypadku braku możliwości uzgodnienia określają odrębne przepisy. 

 § 20.  Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań sportowych 

oraz poznawczych, społecznych, artystycznych, w szczególności przez organizację 

szkolenia sportowego oraz kół zainteresowań, kół przedmiotowych i artystycznych 

w miarę potrzeb i zainteresowań młodzieży. 

 § 21.  Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny tok nauki 

i ukończyć Gimnazjum w skróconym czasie. 

 § 22.  Tryb i warunki postępowania w przypadkach wymienionych w § 21 określają 

odrębne przepisy. 

 § 23.  W Gimnazjum funkcjonuje szkolny system doradztwa zawodowego zapewniający 

uczniom i ich rodzicom fachowa konsultację i pomoc w rozpoznawaniu zainteresowań 

i zdolności oraz właściwym wyborze drogi dalszego kształcenia prowadzącej do 
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wybranego zawodu. Szkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum Sportowym 

nr 17 w Warszawie przyjmuje się w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 § 24.  Uczniom, którzy przejściowo, z powodu choroby trwającej dłużej niż trzy miesiące 

nie mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w Szkole organizuje się nauczanie 

indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 § 25.  Szkoła stwarza uczniom warunki do nauki co najmniej dwóch języków obcych, 

z zastrzeżeniem, że nauka drugiego i następnych języków może być odpłatna na zasadach 

określonych odrębnie. 

 § 26.  Gimnazjum zapewnia uczniom profesjonalną opiekę pedagogiczną 

oraz bezpieczeństwo podczas zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę. 

 § 27.  Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy 

z właściwymi instytucjami, rozpoznaje warunki środowiskowe młodzieży oraz – w miarę 

możliwości- współuczestniczy w udzielaniu pomocy materialnej.  

 § 28.  W Gimnazjum można prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną 

zgodnie z odrębnymi przepisami. w szczególności udział nauczycieli w takiej działalności 

jest dobrowolny. Jeżeli prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna obejmuje 

istotne zmiany programowe lub zmiany planu nauczania udział uczniów 

w eksperymencie / innowacji wymaga zgody rodziców. 

 § 29.  Nie stanowią innowacji pedagogicznej wewnątrzszkolne autorskie programy 

nauczania oraz programy szkolenia sportowego. 

 § 30.  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 

oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie porozumienia zawartego między Szkołą, a zakładem 

kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Powyższe porozumienie ustala zasady 

wynagradzania nauczycieli za prowadzone praktyki. 

Rozdział III 

Organy Gimnazjum 

 § 31.  Organami Gimnazjum są: 

       a) Dyrektor Gimnazjum; 

       b) Rada Pedagogiczna; 

       c) Rada Rodziców; 

       d) Samorząd Uczniowski. 

 § 32.  Prawa i obowiązki Dyrektora Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie wykonuje 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie zgodnie z przepisami określonymi w Statucie 

Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

 § 33.  Zadania, kompetencje i zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej Gimnazjum 

Sportowego nr 17 w Warszawie określają przepisy Statutu Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie. 

 § 34.  Funkcje Rady Rodziców Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie spełnia Rada 

Rodziców Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie zgodnie z przepisami Statutu Zespołu nr 83 

w Warszawie. 

 § 35.  Funkcje Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie 

spełnia Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie zgodnie z przepisami 

Statutu Zespołu nr 83 w Warszawie. 
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Rozdział IV 

Organizacja Gimnazjum 

 § 36.  Podstawą formy pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

 § 37.  Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

 § 38.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Gimnazjum, opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie do 30 kwietnia każdego roku na rok następny. Podstawę opracowania 

arkusza stanowi szkolny plan nauczania oraz plan finansowy Gimnazjum. 

 § 39.  W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników Szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

ogólną liczbę edukacyjnych zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, 

finansowych ze środków budżetowych przydzielonych Szkole przez organ prowadzący 

Gimnazjum. 

 § 40.  Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 

30 maja każdego roku na rok następny. 

 § 41.  Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów 

Gimnazjum, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą we 

wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych określonych szkolnym planem 

nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami 

wybranymi z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 § 42.  Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 20 do 25. Nie tworzy 

się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych 

oddziałów byłaby niższa niż 18. Organ prowadzący Gimnazjum może ustalić inne normy 

liczebności oddziałów. 

 § 43.  Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, którym jest 

nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne w danym oddziale. Funkcji wychowawcy klasy 

nie powierza się nauczycielom religii. 

 § 44.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazanym jest 

aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia w Gimnazjum. 

 § 45.  W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor może, na prośbę rodziców, 

uczniów lub nauczyciela, dokonać zmiany wychowawcy. Wniosek rodziców 

w powyższej sprawie musi być podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców danej klasy. 

Dyrektor Zespołu Szkół jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 

14 dni od otrzymania wniosku. 

 § 46.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli. 

 § 47.  Jednostka (godzina) lekcyjna, z zastrzeżeniem postanowień §49, trwa 45 minut. 

 § 48.  Przerwa między kolejnymi jednostkami lekcyjnymi nie powinna być krótsza niż 

10 minut. Organizacja zajęć lekcyjnych musi umożliwiać uczniom spożycie obiadu 

w stołówce szkolnej. 

 § 49.  W sytuacjach nadzwyczajnych Dyrektor może zmienić czas trwania jednostki 

lekcyjnej i przerwy. 
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 § 50.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem § 53. 

 § 51.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

 § 52.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż 

30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w § 53 można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum.  

 § 53.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 8 

do 20 uczniów, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Przepis o minimalnej liczbie 

uczniów w grupach ćwiczeniowych nie dotyczy treningowych grup sportowych. 

 § 54.  Wybrane zajęcia obowiązkowe (np. języki obce, elementy informatyki, ścieżki 

edukacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i reedukacyjne, zajęcia 

nadobowiązkowe np. koła zainteresowań) mogą być prowadzone poza systemem klasowo 

– lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych , a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

 § 55.  Liczba uczestników zajęć prowadzonych poza systemem klasowo – lekcyjnym, 

finansowanych z budżetu organu prowadzącego Szkołę nie może być mniejsza 

niż 12 uczniów, a w odniesieniu do grupy na zajęciach gimnastyki korekcyjno – 

kompensacyjnej nie powinna przekraczać 15 osób. 

 § 56.  Minimalną liczbę uczestników zajęć finansowych ze środków własnych Gimnazjum 

lub opłacanych przez rodziców ustala każdorazowo Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Szkoły. 

 § 57.  Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada odpowiednie pomieszczenia 

do nauki z niezbędnym wyposażeniem oraz: 

       a) boisko szkolne; 

       b) gabinet pedagoga szkolnego; 

       c) archiwum; 

       d) szatnie; 

       e) salę gimnastyczną; 

       f) bibliotekę. 

 § 58.  Dyrekcja Szkoły jest zobowiązana do podejmowania wszelkich możliwych działań 

w celu zapewnienia możliwie jak najlepszej opieki zdrowotnej nad uczniami, 

w szczególności powinna dążyć do zapewnienia funkcjonowania w Gimnazjum 

odpowiednio wyposażonego gabinetu lekarskiego i stomatologicznego oraz stałego 

dyżuru pielęgniarskiego.  

 § 59.  Biblioteka szkolna jest ogólnoinformacyjną pracownią szkolną stanowiącą 

integralną część organizacyjną placówki. 

 § 60.  Cele i zadania biblioteki szkolnej oraz zakres obowiązków nauczyciela – 

bibliotekarza określono w Załączniku nr 10 do Statutu Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

Rozdział V 

Zasady szkolenia sportowego. Rekrutacja do Gimnazjum. 

 § 61.  W celu rozwijania zainteresowań sportowych uczniów oraz rozwoju ich sprawności 

fizycznej, wytworzenia nawyków stałego uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, Szkoła 

organizuje oddziały (klasy) sportowe, których uczniowie trenują określoną dyscyplinę 

sportu tak zwaną wiodącą zgodnie z założeniami i strukturą szkolenia opisaną 

w Załączniku nr 2 do Statutu Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. Dyrektor Zespołu Szkół 

nr 83 w Warszawie corocznie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala plan 
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naboru uczniów do gimnazjum, określając liczbę, liczebność i rodzaje grup sportowych 

tworzących poszczególne oddziały.  

 § 62.  Uczniom uprawiającym wiodące dyscypliny Gimnazjum zapewnia pełne szkolenie 

sportowe.  

 § 63.  Dyscypliny wiodące ustala Dyrektor Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie 

uwzględniając możliwości kadrowe i bazę treningową placówki oraz zainteresowania 

młodzieży. 

 § 64.  Do prowadzenia zajęć sportowych Szkoła powinna zatrudnić wysoko 

kwalifikowanych nauczycieli – trenerów. 

 § 65.  Rozszerzony program szkolenia sportowego jest realizowany w sposób 

niepowodujący zmniejszenia wymiaru godzin oraz zawężenia programu nauczania 

pozostałych zajęć edukacyjnych przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych 

obciążeń uczniów wynikających z czynnego uprawiania sportu. w celu realizacji 

powyższego zadania dyrekcja gimnazjum, nauczyciele przedmiotów i trenerzy 

obowiązani są ściśle współpracować ze sobą aby zminimalizować straty w godzinach 

dydaktycznych spowodowane obowiązkowym udziałem uczniów w zawodach 

i imprezach sportowych. w szczególności trenerzy maja obowiązek informowania 

dyrekcji (lub innej osoby odpowiedzialnej za organizację zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli) do informowania z odpowiednim, w miarę możliwości, wyprzedzeniem 

o planowanych imprezach i zawodach sportowych.  

 § 66.  Uczniowie klas sportowych objęci są specjalistyczną opieką lekarską zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 § 67.  W treningach i zawodach sportowych mogą brać udział jedynie uczniowie 

zakwalifikowanych przez lekarza. 

 § 68.  Prawa i obowiązki ucznia – sportowca szczegółowo określa Kodeks Ucznia – 

Sportowca stanowiący Załącznik nr 12 do Statutu Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

 § 69.  Gimnazjum współpracuje w zakresie szkolenia sportowego z innymi instytucjami 

rozwoju kultury fizycznej. 

 § 70.  Do Gimnazjum przyjmuje się: 

       a) absolwentów szkół podstawowych, którzy są zainteresowani uprawianiem jednej 

z dyscyplin wiodących w Szkole; 

       b) w przypadku powołania grup interdyscyplinarnych absolwentów szkół 

podstawowych, którzy czynnie uprawiają inne dyscypliny sportu w klubach 

sportowych, bądź w innej zorganizowanej formie. W szczególnych przypadkach 

podyktowanych dobrem dziecka oraz dobrem społeczności szkolnej (korzyści 

wychowawcze) Dyrektor ZS nr 83 może podjąć decyzję o przyjęciu do gimnazjum 

dziecka niepełnosprawnego, poza kryteriami określonymi w §§ 71 – 75 niniejszego 

statutu. Uczeń taki jest zwolniony z obowiązku uprawiania sportu. 

 § 71.  Rekrutację do Gimnazjum, w szczególności jej zasady oraz terminarz przeprowadza 

się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

wspomagania. Dyrektor Zespołu Szkół ogłasza Regulamin postępowania rekrutacyjnego 

oraz powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza próbę sprawności 

i ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego.  

 § 72.  Osoby zainteresowane nauką w Gimnazjum i uprawianiem jednej z wiodących 

dyscyplin przyjmowane są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego obejmującego 

analizę osiągnięć oraz próbę sprawności. Warunkiem przystąpienia do postepowania 

kwalifikacyjnego jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów ucznia oraz bardzo dobry 

stan zdrowia stwierdzony przez lekarza medycyny sportowej. Kandydatów do 

Gimnazjum przyjmuje się zgodnie z ustalonymi kryteriami według kolejno malejącej 
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liczby punków aż do wypełnienia wolnych miejsc. Rekrutację prowadzi się osobno dla 

poszczególnych grup. Kandydaci mogą otrzymać następującą liczbę punktów:: 

       a) po 20 punktów za każdy z sześciu elementów próby sprawności: wzrost, szybkość, 

zwinność, kozłowanie, wytrzymałość, elementy techniki gry; 

       b) iloczyn średniej arytmetycznej wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej i liczby 10; 

       c) 10 punktów za wzorową ocenę zachowania, 7 za bardzo dobrą, 4 za dobrą, 1 za 

poprawną; 

       d) 10 punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem. 

 § 73.  Uczeń, który zaprzestał czynnego uprawiania sportu zostaje skreślony z listy 

uczniów Gimnazjum z końcem roku szkolnego, w którym nastąpiło zaprzestanie 

uprawiania sportu. O fakcie skreślenia Dyrektor Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie 

powiadamia dyrektora gimnazjum, w obwodzie którego skreślony uczeń jest 

zameldowany. 

 § 74.  Jeżeli zaprzestanie czynnego uprawiania sportu nastąpiło z przyczyn od ucznia 

niezależnych (np. kontuzja, inne przyczyny zdrowotne) Dyrektor Zespołu Szkół może 

zezwolić mu na kontynuowanie nauki w Gimnazjum, jeżeli nie będzie to w sprzeczności 

z odrębnymi przepisami. 

 § 75.  Gimnazjum współpracuje w zakresie szkolenia sportowego z Międzyszkolnym 

Ośrodkiem Sportowym nr 7, Międzyszkolnym Klubem Sportowym MKS MOS Ochota 

i innymi instytucjami rozwoju kultury fizycznej. 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 

 § 76.  W celu realizacji zadań statutowych w Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli 

posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami oraz pracowników 

administracji i obsługi. 

 § 77.  Zasady zatrudnienia i zwalniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

 § 78.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także za bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

 § 79.   Obowiązki i uprawnienia nauczycieli określono w Załączniku nr 9 do Statutu 

Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

 § 80.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz, 

w miarę potrzeb, jego modyfikowanie. Przewodniczącym wspomnianego zespołu jest 

wychowawca klasy. Zespół podejmuje decyzje przez głosowanie. w przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.  

 § 81.  Nauczyciele prowadzący określone zajęcia edukacyjne lub nauczyciele prowadzący 

pokrewne zajęcia edukacyjne mogą tworzyć zespół przedmiotowy. Pracą zespołu 

przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący.  

 § 82.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

       a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia wyboru, a następnie 

sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści pokrewnych zajęć 

edukacyjnych; 

       b) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów 

oraz sposobów badania wyników nauczania; 

       c) uzgadnianie podziału treści i sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych; 
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       d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli (w szczególności rozpoczynających pracę w zawodzie); 

       e) współdziałanie w organizowaniu i uzupełnianiu wyposażenia pracowni 

przedmiotowych; 

       f) opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych rozwiązań metodycznych (w tym programów nauczania). 

 § 83.  W celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem i realizacja programu 

wychowawczego Gimnazjum i programu profilaktyki oraz w celu doskonalenia pracy 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rozwiązywania pojawiających się problemów 

wychowawczych Dyrektor Szkoły może powołać zespół wychowawczy. w skład zespołu 

wchodzą: Dyrektor Szkoły i jego zastępcy, pedagodzy zatrudnieni w szkole 

oraz nauczyciele wybrani przez rade pedagogiczną w liczbie ustalonej przez Dyrektora 

Szkoły. 

 § 84.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

powierzonego jego pieczy oddziału, a w szczególności: 

       a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

       b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

       c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkoły; 

       d) we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmowanie działań umożliwiających 

uczniom wybór drogi dalszego kształcenia (wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

i orientacja zawodowa); 

       e) wystawianie ocen z zachowania zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania; 

       f) wypełnianie świadectw promocyjnych, arkuszy ocen oraz prowadzenie 

obowiązującej dokumentacji. 

 § 85.  W celu realizacji zadań wymienionych w § 85 wychowawca klasy: 

       a) otacza indywidualną opieka każdego wychowanka; 

       b) opracowuje roczny plan pracy wychowawczej uwzględniający cele i zadania 

wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

a w szczególności planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

 różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski; 

 treści i formy zajęć tematycznych realizowanych na godzinach pozostających 

w dyspozycji wychowawcy klasy; 

       c) prowadzi w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy zajęcia 

umożliwiające wybór kierunku dalszego kształcenia oraz orientacje zawodową; 

       d) współdziała z trenerami i nauczycielami prowadzącymi niesportowe zajęcia 

edukacyjne w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka; 

       e) wychowawca klasy sportowej ściśle współdziała z trenerami w zakresie 

koordynacji imprez, wycieczek i wyjazdów klasowych, nie mogą one kolidować 

z ważnymi zawodami i imprezami sportowymi; 

       f) dwukrotnie w ciągu okresu dokonuje oceny wyników nauczania i sytuacji 

wychowawczej w klasie, informację w tej sprawie przedkłada na posiedzeniu rady 

pedagogicznej (komisji klasyfikacyjnej); 
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       g) systematycznie kontroluje frekwencję wychowanków na zajęciach szkolnych
3
, 

podejmuje działania w celu zapobiegania samowolnemu opuszczaniu zajęć 

przez uczniów; 

       h) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

 rozpoznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów; 

 udzielenia pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci 

i otrzymywania pomocy i wsparcia z ich strony w swoich działaniach; 

 włączenia ich w codzienne życie i sprawy klasy i szkoły. 

       i) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (w tym zdrowotnych) 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 § 86.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy metodycznej 

i merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

Dyrektor Gimnazjum jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej pomocy szczególnie 

początkującym nauczycielom – wychowawcom. 

 § 87.  W celu zapewnienia uczniom opieki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz specjalistycznej pomocy w wyrównywaniu deficytów rozwojowych Szkoła może 

zatrudniać pedagoga szkolnego, logopedów i reedukatorów. 

 § 88.  Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi: 

       a) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów Gimnazjum; 

       b) udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze drogi dalszego kształcenia, 

kariery i zawodu; 

       c) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności 

w wychowaniu własnych dzieci; 

       d) kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne 

oraz koordynowanie tych badań; 

       e) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawujących trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

       f) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawującymi trudności wychowawcze; 

       g) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania 

mikrouszkodzeń i zaburzeń rozwojowych; 

       h) wnioskowanie o objęcie uczniów różnymi formami pomocy materialnej. 

 § 89.  W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny wraz z wychowawcą przeprowadza 

w koniecznych przypadkach wywiady środowiskowe. 

 § 90.  Godziny pracy i szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego oraz innych 

specjalistów zatrudnionych w Gimnazjum wymienionych § 88 określa Dyrektor Szkoły. 

Rozdział VII 

Uczniowie i rodzice 

 § 91.  Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę 

podstawową. Uczniem Gimnazjum nie można jednak być dłużej niż do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy się 18 lat. 

 § 92.  Dyrektor Gimnazjum informuje dyrektorów gimnazjów, w obwodach których 

mieszkają uczniowie Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie o fakcie spełniania 

przez nich obowiązku szkolnego, sprawuje kontrolę jego realizacji we współpracy 

z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. Kontrola ta koncentruje się 

na monitorowaniu regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne.  

                                                           
3
 sprawdza zapisy w dziennikach lekcyjnych 
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 § 93.  Zasady rekrutacji do Gimnazjum określono w rozdziale V niniejszego Statutu. 

 § 94.  Uczeń ma prawo do: 

       a) właściwie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, zorganizowanego 

procesu kształcenia;, 

       b) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczny pobyt 

w Gimnazjum; 

       c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej; 

       d) ochrony i poszanowania jego godności; 

       e) korzystania w miarę potrzeb i możliwości z pomocy materialnej organizowanej 

przez Szkołę; 

       f) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym; 

       g) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Szkoły, 

światopoglądowych i religijnych, w sposób nie naruszający dobra innych osób;  

       h) rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów; 

       i) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

       j) uzyskiwania pomocy w przypadku napotkania trudności w nauce; 

       k) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 

       l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

       m) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się 

w organizacjach działających w Szkole; 

       n) indywidualnej rozmowy – na własną prośbę – z wybranym przez siebie 

nauczycielem, przedstawicielem kierownictwa Szkoły lub pedagogiem szkolnym. 

 § 95.  Uczniowie mają prawo do zachowania w tajemnicy spraw związanych z ich życiem 

osobistym, warunkami domowymi itp. 

 § 96.  Pracownicy Szkoły mają obowiązek traktować informacje dotyczące spraw 

osobistych uczniów jako tajemnicę służbową, w szczególnych przypadkach dopuszcza się 

przekazywanie ich pomiędzy nauczycielami kierującymi się wyłącznie dobrem dziecka 

i efektywnością procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

 § 97.  Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie 

pozostają pod opieką nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych Szkoły. 

 § 98.  W czasie przerw międzylekcyjnych uczniami opiekują się wyznaczeni 

przez Dyrektora Szkoły nauczyciele dyżurni. 

 § 99.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów; 

       a) przebywających w Szkole poza godzinami zajęć (z wyjątkiem przypadku objęcia 

ucznia opieką świetlicową) obowiązkowych, nadobowiązkowych i poza lekcyjnych; 

       b) w drodze do i ze szkoły
4
. 

 § 100. Wychowawcy powinni propagować wśród rodziców i uczniów uczestnictwo w akcji 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 § 101. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów 

wewnętrznych, zarządzeń dyrektora, wykonywania poleceń nauczycieli, 

a w szczególności: 

       a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach programowych i w życiu 

Szkoły; 

                                                           
4
 powyższy zapis nie zwalnia szkoły z obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego oraz 

troski o możliwie najpełniejsze zabezpieczenie drogi dziecka do szkoły, podejmowania starań o właściwą 

organizację ruchu drogowego w pobliżu szkoły itp.  
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       b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników 

Szkoły; 

       c) ponosi odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; 

       d) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole. 

 § 102. Prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje nagród i kar określono w obowiązującym 

w Gimnazjum regulaminie wewnętrznym stanowiącym Załącznik nr 11 do Statutu 

Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

 § 103. Procedury odwoławcze od ocen oraz kar, jak również sposób postępowania 

w przypadku naruszenia praw ucznia określono w obowiązującym w Statucie Zespołu 

Szkół nr 83 w Warszawie. 

 § 104. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, lub którego 

postawa uniemożliwia realizację celów i zadań Szkoły wobec innych uczniów może być 

przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie skreślony z listy uczniów Gimnazjum. 

Decyzję o skreśleniu można podjąć po wcześniejszym 30 dniowym uprzedzeniu, jeżeli 

w tym czasie nie nastąpiła zmiana postawy i poprawa w zachowaniu się ucznia. 

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i staje się prawomocne 

po zakończeniu przewidzianej w regulaminie wewnętrznym Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie procedury odwoławczej. O fakcie skreślenia Dyrektor Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie powiadamia dyrektora gimnazjum, w obwodzie którego skreślony uczeń 

jest zameldowany. 

 § 105. Kryteria wystawiania ocen z zachowania określono w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania stanowiącym Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

 § 106. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w procesie wychowania i kształcenia 

młodzieży, wzajemnie dzielą się ze sobą swoją wiedzą i doświadczeniem 

pedagogicznym. 

 § 107. Rodzice mają prawo do; 

       a) pełnej informacji o celach, zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – 

wychowawczych nauczycieli w danej klasie i Gimnazjum; 

       b) zapoznania się z przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, 

w szczególności przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

       c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce 

i trudności w rozwoju swojego dziecka; 

       d) uzyskiwanie informacji, porad i pomocy w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swoich dzieci; 

       e) wyrażania i przekazywania nauczycielom, organom Szkoły oraz organom 

sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jak i organowi prowadzącemu Szkołę 

opinii, uwag i wniosków dotyczących pracy Szkoły; 

       f) korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej. 

 § 108. Rodzice mają prawo do własnej oceny pracy nauczycieli i występowania 

o rozwiązanie pojawiających się problemów. Rodzice powinni starać się przestrzegać 

następującej drogi załatwiania spraw, w szczególności występowania z uwagami 

i skargami: 

       a)   rozmowa z nauczycielem; 

       b)   rozmowa z wychowawca klasy; 

       c)  rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem, w szczególności, jeżeli problem 

dotyczy wychowania fizycznego bądź zajęć sportowych z wicedyrektorem do spraw 

szkolenia sportowego; 
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       d)  pisemna prośba skierowana do Dyrektora ZS nr 83. 

Niezależnie od powyższego Rodzice mogą w każdej chwili prosić o pomoc pedagoga 

szkolnego, innych nauczycieli, w szczególności członków Rady Rodziców.  

 § 109. Przepisy §109 w żadnym stopniu nie ograniczają prawa Rodziców / Opiekunów do 

składania skarg do organów pozaszkolnych. 

 § 110. Skreśla się. 

 § 111. Rodzice ucznia uczęszczającego do Gimnazjum podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu, na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązani w szczególności do: 

       a) dopełnienia czynności związanych z zapisem dziecka do Gimnazjum; 

       b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na treningi i zajęcia szkolne; 

       c) zapewnienia dziecku warunków przygotowania się do zajęć szkolnych; 

       d) w miarę swoich możliwości materialnego wspierania Gimnazjum. 

 § 112. Formami kontaktów wychowawców i nauczycieli z rodzicami są: 

       a) dni otwarte organizowane w drugiej połowie października, marca i maja; 

       b) zebrania rodziców uczniów, które odbywają się: 

 organizacyjne w drugiej połowie września; 

 półokresowe w drugiej połowie listopada i w drugiej połowie kwietnia; 

 okresowe w drugiej połowie stycznia 

       c) nadzwyczajne zebrania rodziców lub spotkania problemowe, które zwołuje 

wychowawca lub dyrektor w miarę pojawiających się potrzeb; 

       d) indywidualne spotkania wychowawcy lub nauczycieli z rodzicami. 

 § 113. Zebrania rodziców i spotkania w ramach dni otwartych odbywają się w godzinach 

popołudniowych w porze dogodnej dla pracujących rodziców. 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 § 114. Statut uchwala Rada Pedagogiczna Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie.  

 § 115. Zmiana ustaleń niniejszego statutu (poprawki, uzupełnia itp.) wymaga ich 

zatwierdzenia w trybie Uchwały Rady Pedagogicznej.  

 § 116. Tracą moc zarządzania i decyzje wewnętrzne obowiązujące w szkole w części 

sprzecznej z ustaleniami niniejszego statutu. 

 § 117. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje jednakowo wszystkich 

członków społeczności szkolnej, to jest uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników Gimnazjum.  

 

  
 
 
 
 
 


