Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie założenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie, włączenia go do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie oraz nadania statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 5
ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych
oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 1 września 2016 r. zakłada się Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie, ul.
Towarowa 61, zwane dalej "Gimnazjum", szkolące w sporcie -piłka koszykowa.
§2
Z dniem 1 września 2016 r. Gimnazjum włącza się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Jaworznie, ul. Towarowa 61.
§3
Nadaje się Gimnazjum statut będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta Miasta
Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2016 r.
STATUT
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie.
Rozdział 1.
Ogólne informacje o szkole
§1
1. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie, ul. Towarowa 61, zawane dalej "Gimnazjum" jest
publicznym gimnazjum dla młodzieży.
2. Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, ul. Towarowa 61,
zwanego dalej "Zespołem".
3. Pełna nazwa szkoły brzmi:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie – Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego.
4. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej, a na pieczęciach i
stemplach używana jest nazwa o treści:
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
w Jaworznie, ul.Towarowa 61, 43 – 600 Jaworzno.
5. Siedzibą Gimnazjum jest budynek szkolny przy ul. Towarowej 61, w Jaworznie.
6. Gimnazjum korzysta z obiektów i urządzeń sportowych Zespołu,
szkolenia sportowego.

niezbędnych dla realizacji

7. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń
sportowych innych podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Jaworzna, na
podstawie stosownych umów.
§2
1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Jaworzno-miasto na prawach powiatu.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
§3
1. Gimnazjum szkoli młodzież uzdolnioną sportowo w sporcie-koszykówka.
2. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia właściwym
dla danej klasy gimnazjum.

Id: 5B5822FA-D4C1-46AC-B499-925A187B4B99. Projekt

Strona 1

Rozdział 2.
Cele i zadania szkoły
§4
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie no systemie oświaty, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia
gimnazjum,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do
warunków Gimnazjum i wieku uczniów,
4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów i realizację indywidualnych programów nauczania,
5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Gimnazjum.
§5
1. Celem Gimnazjum jest szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce w aspekcie
uzyskania poziomu mistrzostwa sportowego.
2. Szkolenie sportowe w Gimnazjum odbywa się w oparciu o program opracowany dla sportu –
koszykówka.
3. Gimnazjum może realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami
może sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami
wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca może dotyczyć w
szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych,
korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzeania badan diagnostycznych, a także
twaorzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. Warunki
współpracy określane są stosownymi umowami zawartymi pomiędzy organem prowadzącym
Gimnazjum, a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem
kultury fizycznej lub szkołą wyższą prowadzącą studia o kierunku wychowanie fizyczne.
§6
1. Zadaniem Gimnazjum jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie
zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych m.in. przez umożliwienie uczniom
osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach w zawodach ogólnopolskich
lub międzynarodowych, realizowanie programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi
przepisami.
2. Gimnazjum zapewnia harmonijne kształcenie dydaktyczne młodzieży uzdolnionej sportowo z
realizacją programu treningowego koszykówki poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych
oraz zapewnia realizację programu nauczania w trakcie trwania obozów i zgrupowań.
3. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w Gimnazjum dokonuje dyrektor w
porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z
uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów. W
ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe
zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania dla Gimnazjum.
4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i specyfiką dyscypliny sportu lub
zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych oddział może być dzielony
na grupy ćwiczeniowe.
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5. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w Gimnazjum jest uzależniona od możliwości realizowania
zadań
wynikających
z
programu
szkolenia
sportowego
przez
uczniów
o zbliżonym poziomie sportowym.
6. W uzasadnionych przypadkach uczniowie Gimnazjum, którzy ze względu na kontuzję lub inną
czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na
pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
7. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub
instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego
lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
9. Gimnazjum propaguje i realizuje model wychowania oparty o idee olimpijskie i zasady
współzawodnictwa sportowego.
10. Realizując ustawowe cele i zadania Gimnazjum:
1) wspomaga pełny i integralny rozwój osobowy, udziela uczniom wsparcia opiekuńczowychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów Gimnazjum,
3) kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów
poprzez realizowanie programu wychowawczego w oparciu o uniwersalny system wartości,
tradycje narodu polskiego, ogólnoludzkie normy moralne;
11. Gimnazjum realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z
przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Zespołu sprawują nauczyciele
w szczególności nauczyciele Gimnazjum, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w Gimnazjum.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój
oddział w miarę możliwości przez cały okres nauczania w danym typie Gimnazjum.
3. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu
dyrektor powierzy bądź powierzył zadania wychowawcy poprzez składanie na piśmie umotywowanych
wniosków do dyrektora. Ostateczna decyzja neleży do dyrektora.
Rozdział 3.
Organy szkoły
§8
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zwany w niniejszym statucie dyrektorem
2) Rada Pedagogiczna,
3) Szkolna Rada Uczniowska,
4) Rada Rodziców.
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2. Wymienione organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach:
1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania,
2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
3) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach,
4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Gimnazjum
określonych odrębnymi przepisami.

w granicach kompetencji

§9
1. 1. Dyrektor:
1) reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli pracujących w Gimnazjum,
3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum,
4) organizuje i koordynuje działalność
administracyjno – gospodarczą Gimnazjum,

dydaktyczną,

wychowawczą,

opiekuńczą

oraz

5) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Gimnazjum,
6) zapewnia warunki do realizacji statutowych celów i zadań Gimnazjum, dba o właściwą
atmosferę i dyscyplinę,
7) odpowiada za poziom, wyniki nauczania i wychowania,
8) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Gimnazjum,
9) decyduje o przyznaniu nagród, dodatku motywacyjnego oraz wymiarze kary porządkowej
nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,
10) wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej Gimnazjum,
11) odpowiada wobec organu prowadzącego za majątek Gimnazjum, jego prawidłowe utrzymanie i
zabezpieczenie,
12) prowadzi dokumentację działalności Gimnazjum oraz wykonuje inne czynności wynikające z
obowiązujących przepisów.
2. Rada Pedagogiczna:
1) uchwala własny regulamin pracy,
2) planuje i analizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum,
3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji, promocji uczniów i słuchaczy,
4) zatwierdza plan pracy Gimnazjum,
5) podejmuje
w Gimnazjum,

uchwały

w

sprawie

innowacji

i

eksperymentów

pedagogicznych

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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7) dokonuje zmian w statucie Gimnazjum,
8) opiniuje plan finansowy Gimnazjum,
9) opiniuje plan pracy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne
istotne dla Gimnazjum,

sprawy

10) wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
3. Szkolna Rada Uczniowska:
1) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące
funkcjonowania Gimnazjum,
2) ma prawo składać wnioski w sprawie organizowania działalności kulturalnej oświatowej i
sportowej Gimnazjum,
3) ma prawo składać Radzie Pedagogicznej wnioski w sprawie zasad wyboru nauczycieli opiekunów Szkolnej Rady Uczniowskiej,
4. Rada Rodziców:
1) przedstawia innym organom Gimnazjum, organowi prowadzącemu szkołę, organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny wnioski i opinie w sprawach dotyczących działania
i funkcjonowania Gimnazjum,
2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum
młodzieży,

uchwala program wychowawczy dla

3) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dla młodzieży,
4) opiniuje program
w Gimnazjum.

i

harmonogram

poprawy

efektywności

kształcenia

i

wychowania

§ 10
1. Organy Gimnazjum mają możliwość swobodnego działania
w ramach swoich kompetencji określonych przepisami prawa.

i

podejmowania

decyzji

2. Organy Gimnazjum są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach
konfliktowych w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz Gimnazjum.
3. Spory
pomiędzy
organami,
rozstrzyga
na
ich
wniosek,
dyrektor
Gimnazjum,
a w przypadku gdy stroną sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu ich kompetencji określonych przepisami
prawa.
Rozdział 4.
Organizacja szkoły
§ 11
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte
w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
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3. Oddziały mogą być dzielone na grupy na zajęciach z przedmiotów i w sytuacjach, które określone
są odrębnymi przepisami.
4. Podstawową formą
klasowolekcyjnym.

pracy

Gimnazjum

są

zajęcia

edukacyjne

prowadzone

w

systemie

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w
tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Gimnazjum prowadzi naukę zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania.
§ 12
Uczniowie Gimnazjum są objęci opieką medyczną
określonych w obowiązujących przepisach.

zorganizowaną w Zespole na zasadach

§ 13
1. Uczniowie Gimnazjum korzystają z biblioteki szkolnej Zespołu.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą: rozwijaniu zainteresowań uczniów, kształtowaniu
umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, wyrabianiu i pogłębianiu nawyku
czytania i uczenia się. Podejmuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, doskonalące
warsztat pracy nauczyciela, popularyzację wiedzy wśród uczniów.
3. Organizację biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej.
§ 14
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły
opracowany
przez
dyrektora,
z
uwzględnieniem
szkolnego
planu
nauczania,
w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych w szkole.
Rozdział 5.
Pracownicy szkoły
§ 15
1. Nauczycieli w Gimnazjum zatrudnia dyrektor.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
3. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzonych
zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Wymiar zatrudnienia w Gimnazjum określa arkusz organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
5. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć,
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
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3) dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
5) doskonalenie
merytorycznej.

własnych

umiejętności

dydaktycznych

i

podnoszenie

poziomu

wiedzy

6. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania uczniów z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach,
2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym programem
nauczania,
3) bieżącego wypełniania dokumentacji pedagogicznej,
4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z
obowiązującymi regulacjami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania
i promowania,
5) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowania jej uchwał.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w
szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania.
§ 16
Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, do którego należą następujące zadania:
1) inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów,
2) podejmowanie działań zmierzających do wytwarzania właściwej atmosfery w oddziale,
3) rozwiązywanie konfliktów powstałych
a innymi członkami społeczności szkolnej,

w

zespole

uczniów

oraz

między

uczniami

4) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów statutu Gimnazjum,
5) analizowanie przyczyn niepowodzeń w nauce i podejmowanie środków zaradczych,
6) rozliczanie uczniów z uczestnictwa w zajęciach,
7) zapoznanie z obowiązującymi w Gimnazjum regulaminami,
8) współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym oddziale w zakresie koordynacji
wymagań i ich indywidualizacji,
9) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
§ 17
Zasady zatrudniania pracowników administracyjno-obsługowych, regulują odrębne przepisy, a ich
zadania są określone w zakresach czynności.
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Rozdział 6.
Zasady rekrutacji do szkoły
§ 18
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub
innego uprawnionego lekarza,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski
Związek Koszykówki.
2. Dyrektor Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, nie później niż do końca lutego każdego roku,
podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji zawarte w Regulaminie Rekrutacji.
3. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.
4. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klas pierwszych Szkoły Mistrzostwa Sportowego
na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
5. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną na czas rekrutacji, której termin ustala
Śląski Kurator Oświaty.
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje wg harmonogramu podanego przez Śląskiego Kuratora
Oświaty.
7. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego określa Regulamin
Rekrutacji.
Rozdział 7.
Prawa i obowiązki uczniów
§ 19
1. Uczeń ma prawo do:
1) wiedzy o przysługujących mu prawach,
2) informacji o działalności Gimnazjum,
3) rozwijania zainteresowań i zdolności,
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
5) opieki wychowawczej, higienicznych warunków pobytu i nauki w Gimnazjum zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
7) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
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9) korzystania z pomieszczeń Zespołu, w szczególności przeznaczonych dla Gimnazjum pomocy
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i sprzętu informatycznego Zespołu,
10) wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w Gimnazjum.
2. W przypadku naruszania praw uczeń może odwołać się do:
1) wychowawcy, gdy jego prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik Gimnazjum,
2) dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.
3. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać wewnętrznego prawa obowiązującego w Gimnazjum,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu Gimnazjum,
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Gimnazjum i Zespołu,
4) odpowiadać za własne życie i zdrowie oraz rozwój,
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum i Zespole.
4. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów,
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie,
3) osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,
4) nienaganną frekwencję,
5) działalność na rzecz Gimnazjum.
5. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy wobec oddziału,
2) pochwała dyrektora wobec oddziału lub wobec wszystkich uczniów Gimnazjum,
3) dyplom uznania,
4) nagroda rzeczowa.
6. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia,
2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie na terenie Zespołu i Gimnazjum lub w czasie imprez
organizowanych przez Zespół i Gimnazjum środków zmieniających świadomość,
3) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz kradzież mienia na
terenie Zespołu i Gimnazjum lub w czasie imprez lub zajęć szkolnych organizowanych poza nim,
4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej.
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7. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
8. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie krótszy jednak niż pół roku, na
wniosek wychowawcy lub Szkolnej Rady Uczniowskiej.
10. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy,
2) upomnienie lub nagana dyrektora,
3) nagana z wpisem do dokumentacji szkolnej ucznia.
11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy
uczniów w przypadku:
1) łamania postanowień ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu
w trzeźwości,
2) wykroczenia zagrażającego życiu, zdrowiu innych członków społeczności szkolnej,
3) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz kradzieży mienia
na terenie Zespołu i Gimnazjum lub w czasie imprez organizowanych przez Gimnazjum.
12. W przypadku otrzymania kary, uczeń ma prawo odwołać się do:
1) dyrektora, gdy kara została udzielona przez wychowawcę,
2) nadzoru pedagogicznego, gdy kara została udzielona przez dyrektora.
Rozdział 8.
Bezpieczeństwo uczniów
§ 20
Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Zespole zapewniane jest poprzez:
1) dyżury nauczycieli na korytarzach i przy wejściu na teren Zespołu w czasie wszystkich przerw
między lekcjami,
2) szkolenie pracowników pod względem bhp i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie
obowiązującymi przepisami,
3) ustalenie i zapoznanie całej społeczności Gimnazjum
w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach,

z

procedurami

z

postępowania

4) umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni,
5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych,
6) dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa,
7) zakup atestowanego sprzętu,
8) zabezpieczenia przeciwpożarowe.
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy.
§ 22
1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Gimnazjum.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów Gimnazjum,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.
3. O każdej zmianie postanowień statutu dyrektor niezwłocznie powiadamia organy Gimnazjum i
organ prowadzący.
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Uzasadnienie
Od chwili założenia Gimnazjum nr 4 w Jaworznie działającego w ramach organizacyjnych Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie przy ul. Towarowej 61, prowadzi oddziały szkolące młodzież w
sporcie – piłka koszykowa. Nabyte przez Gimnazjum doświadczenie organizacyjne, wykwalifikowani
trenerzy oraz nauczyciele, współpraca z innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze sportu,
prowadzenie oddziałów z wymiarem godzin klas mistrzostwa sportowego, równoległe prowadzenie
oddziałów sportowych koszykówki w trzech szkołach podstawowych współpracujących z trzema
uczniowskimi klubami sportowymi, dają podstawy do organizacyjnego wzmocnienia szkolenia
sportowego w tym sporcie poprzez wydzielenie z ram organizacyjnych Gimnazjum nr 4 oddziałów
sportowych i utworzenia z nich szkoły mistrzostwa sportowego.
Nowo założone Gimnazjum spełni wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów
sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129),
odnoszące się do szkoły mistrzostwa sportowego, ponieważ:
1)§ 3 ust. 1 - Zespół posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia z
zakresu piłki koszykowej, dodatkowo na mocy stosownych umów korzysta z hal sportowych
Miejskiego centrum Kultury i Sportu (1) § 3 ust. 1 i 2;
2)§ 4 ust. 1, 2 i 3 - program szkolenia sportowego realizowany w Gimnazjum oparty jest o stosowny
program szkolenia Polskiego Związku Koszykówki równolegle z programem nauczania
uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego, w każdym roku szkolnym
organizowany jest obóz szkoleniowy dla uczniów;
3)§ 5 ust. 2 – uczniowie, zarówno w szkole jak i podczas treningów i zawodów mają zapewnioną
profesjonalną opiekę medyczną, ponadto podczas systematycznych zajęć na pływalni (2
godz/tydzień) korzystają z zabiegów odnowy biologicznej.
4)§ 5 ust. 3 – Zespół zawarł umowy
w Jaworznie oraz Śląskim Związkiem Koszykówki;

z

Miejskim

Centrum

5)§ 6 - szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby
i uzdolnienia kwalifikujące uczniów do szkolenia w zakresie koszykówki;

Kultury

ujawnić

i

Sportu

predyspozycje

6)§ 7 ust. 1 - tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 16 godzin, zgodnie
z ramowym planem nauczania, w tym 4 godziny realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego w zakresie wychowania fizycznego;
7)§ 8 ust. 3 - liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej była różna i zależna
od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia koszykówki przez uczniów o
zbliżonym poziomie sportowym;
8)§ 11 ust.1 - stworzono uczniom optymalne warunki, umożliwiające godzenie zajęć sportowych z
innymi zajęciami edukacyjnymi przez opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby dostosować je
do rozkładu treningów i rozgrywek, również indywidualne wsparcie edukacyjne uczniów w przypadku
takiej potrzeby.
Szkolenie w zakresie piłki koszykowej cieszy się powodzeniem wśród uzdolnionych sportowo
absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. Uczniowie i absolwenci klas sportowych Gimnazjum
nr 4 reprezentują barwy kluby MCKiS Jaworzno w rozgrywkach ligowych od szczebla młodzika
do seniora. Rekrutują się spośród nich również zawodnicy I i II ligi koszykówki, Kadry Śląska,
reprezentanci Polski i zdobywcy wielu medali.
Powołanie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego koszykówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Jaworznie pozwoli na zachowanie dotychczasowego dorobku szkoły, kontynuację działalności z
perspektywą dalszego rozwoju sportowego uczniów - mieszkańców Jaworzna.
Nie bez znaczenia jest położenie budynku, w którym funkcjonować będzie Gimnazjum, w dużym
miejskim osiedlu, w centralnej części miasta, przy głównej jego osi komunikacyjnej.
Mając powyższe na uwadze podkreśla się, że utworzenie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
właśnie w oparciu o kadrę i bazę Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest w zasadzie
przedsięwzięciem organizacyjnym nie wymagającym dodatkowych środków finansowych, ani
zatrudnienia kadry pedagogicznej czy administracyjno – obsługowej.

Id: 5B5822FA-D4C1-46AC-B499-925A187B4B99. Projekt

Strona 1

Jaworzno, 29 lipca 2016 r.
Opracował Zbigniew Mika – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w
Jaworznie.
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