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…./
§ 1.
W Statucie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wprowadza się
następujące zmiany:
W rozdziale 9 a zatytułowanym „Zasady wewnątrzszkolnego oceniania„ w § 63 b
ust 13. Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniów
uczniowi i jego rodzicom zmienia się:

Organizacja zajęć dodatkowych

§ (…)
1. Szkoła organizuje 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 pogłębienia zainteresowań uczniów.
3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są:
1) koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz inne,
2) zajęcia wyrównawcze,
3) zajęcia przygotowujące

uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych (olimpiadach

przedmiotowych), zawodach sportowych,
4) zajęcia przygotowujące uczniów sprawdzianu (lub egzaminów zewnętrznych),
5) prowadzenie chóru szkolnego,
6) prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
7) organizacja uroczystości szkolnych,
8) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej.
§ (…)
1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności
w spełnieniu wymagań edukacyjnych
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

wynikających z podstawy programowej kształcenia

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć
edukacyjnych.
3. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 8.
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
5. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust.4, wynosi do 8.
6. W przypadku

realizacji

innego rodzaju zajęć dodatkowych, liczba uczestników

tych zajęć

ustalana jest przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu nauczycielem prowadzącym zajęcia.

§ (…)
1. Diagnozę w zakresie zindywidualizowanego wspomagania rozwoju ucznia przeprowadza się w
miesiącu kwietniu poprzedzającym nowy rok szkolny.
2. Diagnozę przeprowadza się na podstawie ankiety skierowanej do uczniów i ich rodziców oraz
wyników obserwacji nauczycieli.
3. Diagnozę przeprowadza nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
§ (…)
1. Decyzję o uruchomieniu zajęć dodatkowych dla ucznia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.
2. Na zajęcia dodatkowe przyjmuje się uczniów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.

3. Zajęcia dodatkowe nie są zajęciami obowiązkowymi ucznia. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a
efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.
§ (…)
1. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym prowadzą zajęcia dodatkowe, mają obowiązek ich
dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych.
2. 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
zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

na

