Załącznik
do Uchwały Nr VIII/135/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

STATUT
AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO
w Chorzowie

I PODSTAWA PRAWNA

§1

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61
z 2001 r., poz. 624 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674
z późn. zm.).
4. Umowa o współpracy dydaktycznej zawarta dnia 24 lutego 2006 roku w Katowicach
pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a I Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2
1. Nazwa szkoły brzmi: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
Gimnazjum Dwujęzyczne, zwane dalej Gimnazjum.
2. Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może byd używany
skrót nazwy.
3. Gimnazjum jest szkołą publiczną.
4. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Chorzów.
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
6. Gimnazjum mieści się w Chorzowie przy ulicy gen. J. H. Dąbrowskiego 36.
7. Nie określa się obwodu szkolnego dla Gimnazjum.
8. Transport i opiekę w czasie dowozu ucznia do Gimnazjum zapewniają rodzice (prawni
opiekunowie).
9. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest powiadomid dyrektora gimnazjum, w którego
obwodzie uczeo mieszka, o przyjęciu ucznia do Gimnazjum i o wypełnianiu przez ucznia
obowiązku szkolnego.

§3

1. Językiem wykładowym w Gimnazjum jest język polski.
2. W języku obcym nauczane są trzy przedmioty: matematyka, geografia, biologia, chemia
lub fizyka. Tematy dotyczące geografii Polski są realizowane w języku polskim.
3. Program nauczania w zakresie przedmiotów kształcenia nauczanych dwujęzycznie jest
zgodny z podstawą programową tych przedmiotów.
4. Proporcje zajęd z danego przedmiotu w języku polskim i języku obcym ustala Zespół
Przedmiotowy, w porozumieniu z odpowiednimi zakładami dydaktyki Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
5. W pierwszym roku nauczania wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane są w języku
polskim.

6. W Zespole obowiązuje wspólny wewnątrzszkolny system oceniania. Ocenianie
umiejętności językowych na zajęciach z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie regulują
przedmiotowe systemy oceniania.

III CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§4

1. Gimnazjum stwarza warunki wszechstronnego kształcenia młodzieży.
2. Realizację programów nauczania Gimnazjum prowadzi w porozumieniu z Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach.
3. Szczegółowe cele i zadania Gimnazjum zostały określone w Statucie Zespołu.

IV ORGANY GIMNAZJUM

§5

1. Zgodnie ze statutem Zespołu organami Gimnazjum są:
1) Dyrektor Zespołu.
2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum.
3) Rada Rodziców.
4) Samorząd Uczniowski.
2. Zasady współdziałania organów oraz sposoby rozstrzygania sporów określa Statut
Zespołu.

V KOMPETENCJE ORGANÓW GIMNAZJUM

§6

Szczegółowe kompetencje organów Gimnazjum określa Statut Zespołu.

VII ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§7

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale Gimnazjum nie powinna byd większa niż 36.
3. W Gimnazjum przedmioty: matematyka, geografia, biologia, fizyka lub chemia
prowadzone są w dwóch językach, tj. języku polskim i języku angielskim.
4. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym ustala tygodniowy wymiar
godzin języka obcego, w którym nauczane będą trzy przedmioty.

§8

Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęd dydaktycznych oraz zajęd
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęd, ustalony przez Dyrektora Zespołu na
podstawie arkusza organizacyjnego dla każdej ze szkół Zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

VIII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§9

Obowiązki nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli-bibliotekarzy
określone są w Statucie Zespołu.

§10

W Gimnazjum funkcjonuje biblioteka i czytelnia. Szczegółowe zasady pracy biblioteki oraz
nauczyciela-bibliotekarza reguluje Statut Zespołu.

IX UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§11
Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum reguluje Statut Zespołu.

X ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

§12

1. Rekrutację

do Gimnazjum w

Akademickim

Zespole

szkół Ogólnokształcących

przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora
Zespołu w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
2. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum mają absolwenci szkół podstawowych.

§13

Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów, które uwzględniają:
1) liczbę punktów ze sprawdzianu kompetencji językowych, opracowanego przez
pracowników Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
wyznaczonych przez władze Uniwersytetu i przeprowadzonego do 10 czerwca
każdego roku,
2) sposób przyjmowania kandydatów, którzy uzyskali równorzędny wynik ze
sprawdzianu kompetencji językowych.

§14
Kryteria rekrutacji uczniów podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor Zespołu, nie później
niż do kooca lutego każdego roku.

§15

1. O przyjęciu do Gimnazjum decyduje liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu
kompetencji językowych, opracowanego przez pracowników Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyznaczonych przez władze Uniwersytetu.
2. Przy przyjmowaniu do Gimnazjum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeostwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuoczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
4) kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.
3. Do Gimnazjum są przyjmowani absolwenci szkół podstawowych w kolejności wynikającej
z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
4. O przyjęciu kandydata do określonego oddziału (grupy językowej) decyduje Dyrektor
Zespołu na podstawie deklaracji ucznia. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej
liczbę miejsc w danym oddziale (grupie językowej) o przydziale decyduje Dyrektor
Zespołu po uwzględnieniu wyniku sprawdzianu kompetencji językowych. Po zakooczeniu
rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych uczniów, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata
mogą złożyd w terminie do dwóch dni, pisemne odwołanie od decyzji komisji
rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do Dyrektora Zespołu.

XI PODSTAWOWA OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM

§16

1. Gimnazjum realizuje podstawę programową określoną odrębnymi przepisami, w zakresie
wszystkich zajęd edukacyjnych.
2. Programy nauczania przedmiotów matematyki, geografii, biologii, fizyki lub chemii,
począwszy od drugiego roku nauczania realizowane są częściowo w języku angielskim.
3. Gimnazjum gwarantuje, w ramach swoich możliwości finansowych, organizacyjnych
i kadrowych, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz zajęcia prowadzone przez
pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

XII SYSTEM OCENIANIA

§17

1. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w Gimnazjum oraz tryb odwoławczy zostały
określone w Statucie Zespołu.
2. Kryteria oceniania zachowania uczniów Gimnazjum określa Statut Zespołu. Tryb
odwoławczy regulują odrębne przepisy.
3. System przyznawania nagród i wymierzania kar określa Statut Zespołu.

XIII POSTANOWIENIA KOOCOWE

§18

1. Gimnazjum używa pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z określonymi przepisami.

§19

Statut może byd zmieniony na pisemny wniosek Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej bądź
Rady Rodziców, w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§20

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września
2007 r.

