Załącznik
do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Aneks nr 3
do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2016 roku
/ protokół nr 13 /2015/2016, punkt 25/
§ 1.
W Statucie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wprowadza się
następujące zmiany:
W rozdziale 4 zatytułowanym „Sposoby realizacji zadań szkoły” w § 8. dodaje się
ust. 17a. o brzmieniu:
„ 17a. Organizację zajęć dodatkowych:
1. W szkole organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
i zainteresowań.
2. Zajęcia dodatkowe realizuje się w celu udzielenia uczniom pomocy w
przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębiania zainteresowań
uczniów.
3. Celem organizacji zajęć dodatkowych jest wykształcenie u uczniów umiejętności
aktywnego wolnego czasu.
4. Zajęciami dodatkowymi w szkole są:
1. koła zainteresowań: przedmiotowe, LOP, ekologiczne, sportowe,
komputerowe oraz inne wynikające z potrzeb uczniów
2. zajęcia wyrównawcze,
3. zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych (olimpiadach przedmiotowych), konkursach
tematycznych, interdyscyplinarnych i innych, zawodach
sportowych,
4. zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego,
5. prowadzenie chóru szkolnego,
6. redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej,
7. prowadzenie kroniki szkolnej,
8. prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
9. organizacja uroczystości szkolnych,
10. prowadzenie zajęć o charakterze artystycznym o różnym profiluzajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, filmowe,
fotograficzne,
11. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i
rekreacyjnym- szkolny klub sportowy (różne dyscypliny), kółko
szachowe,
5. Decyzję o uruchomieniu zajęć dodatkowych dla ucznia podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.
6. Na zajęcia dodatkowe przyjmuje się uczniów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.

7. Zajęcia dodatkowe nie są zajęciami obowiązkowymi ucznia.
8. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali
stopni szkolnych.”

W rozdziale 6 „Organizacja gimnazjum” w § 26 w ust. 2 skreśla się:
„Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora
i zastępcy dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN”
W § 32 zatytułowanym „Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i
opieki” w ust. 2 skreśla się punt 6. o brzmieniu „ Dziennik dokumentujący realizację
godzin wg art.42 KN i inne wg potrzeb szkoły”
W § 32 zatytułowanym „Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i
opieki” w ust. 2 skreśla się ust. 10 i ust. 11 o brzmieniu:
„ 10.Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2pkt
2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
11.Dziennik ,o którym mowa w ust.10 m. in. zawiera:
1) imię i nazwisko nauczyciela
2) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach
3) dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:
a. kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności
uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,
b. zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów,
c. zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów
objętych opieką
4) rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin:
a. sprawozdanie z realizacji godzin,
b. wyniki ewaluacji;
c. potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego”.
W rozdziale 7. zatytułowanym „Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum” w ust.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany
jest realizować:
W punkcie 1 dodaje się „oraz zajęcia dodatkowe”.
Punkt 1. otrzymuje brzmienie:
„ 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz dodatkowe, prowadzone
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym
przepisami dla danego stanowiska”

W rozdziale 7. zatytułowanym „Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum” w ust.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany
jest realizować,

a) w punkcie 2, podpunkt a)
skreśla się
„z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu”.
Punkt 2) podpunkt a) otrzymuje brzmienie:
„ 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w
ramach tych zajęć:
b) nauczyciel gimnazjum jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkołyz
wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
W rozdziale 7. zatytułowanym „Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum” w ust.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany
jest realizować,
Skreśla się ust. 5 o brzmieniu:
„Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 3
pkt 2 lit. a i b w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.”
W § 38 zatytułowanym „Zadania nauczycieli”dodaje się ust. 15 o brzmieniu:

„ 1.Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe dla

uczniów.

1.Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole stosownie do wymiaru zatrudnienia jest
zobowiązany poprowadzić tygodniowo …… w przeliczeniu na pełen etat zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, o których mowa w rozdziale 4 niniejszego statutu.
2.Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym prowadzą zajęcia dodatkowe, mają obowiązek
ich dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych.
3.Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
uczniów, oddział, do którego uczęszczają, program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty
i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na
zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.”

