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I. Informacje o Placówce. 

 

§ 1 

1. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne imienia Kazimierza Kordylewskiego 
w Niepołomicach jest placówką oświatowo – wychowawczą (pozaszkolną placówką 
specjalistyczną), umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie  
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego młodzieży.  

2. Nazwa Placówki brzmi: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne imienia 
Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach. Skrót - akronim nazwy placówki: MOA. 
W dalszej części dokumentu w odniesieniu do wymienionej wyżej placówki stosowany 
będzie skrót: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne bądź MOA. 

3. Siedzibą Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego jest budynek obserwatorium, 
mieszczący się w Niepołomicach przy ulicy Mikołaja Kopernika 2.  

4. Organem prowadzącym Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, jako zadanie 
własne jest Gmina Niepołomice. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne jest 
jednostką organizacyjną Gminy Niepołomice działającą w formie jednostki budżetowej. 
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice przyjmuje na siebie administracyjną i prawną 
odpowiedzialność za czynności wyszczególnione w porozumieniu (załącznik nr 1  
do statutu) zawartym w dniu 17 grudnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami). Nadzór 
pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

5. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawuje patronat naukowy 
nad Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym (załącznik nr 4 do statutu). 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie sprawuje 
patronat naukowo - dydaktyczny nad Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym 
(załącznik nr 5 do statutu). 

 

§ 2 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne działa na podstawie Zarządzenia Kuratora 
Oświaty i Wychowania z dnia 01.09.1990 r., Nr 12/90 (załącznik nr 2 do statutu). Podstawą 
prawną działalności jest: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 
95 poz. 425 z późniejszymi zmianami). Statut opracowany został wg w/w ustawy art. 60 
ust. 1 oraz wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie „Ramowych statutów placówek publicznych” (Dz.U. 2005 nr 52 poz. 466) 
i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie 
„Rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach” (Dz.U. 2005 nr 52 poz. 467 z późniejszymi 
zmianami) oraz wg ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 
z późniejszymi zmianami). 
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II. Cele i zadania Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego. 

§ 3 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne realizuje cele i zadania określone we wcześniej 
wymienionych przepisach prawnych, a w szczególności: 

1. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinach astronomii, astronautyki, 
nauk pokrewnych, technologii informatycznych i multimedialnych; 

2. pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne; 

3. stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie 
utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, techniki a także sztuki itp.; 

4. organizowanie zajęć w sekcjach tematycznych, pokazów nieba, prelekcji, prelekcji 
wyjazdowych, pogadanek astronomicznych, wykładów, prezentacji multimedialnych, 
przeglądów, wystaw, konkursów, wyjazdów dla uczestników zajęć w placówce  
i dla innej młodzieży szkolnej oraz studentów; 

5. udostępnianie zasobów obserwatorium dla młodzieży; 

6. kreowanie i kształtowanie postaw proekologicznych, prospołecznych, zamiłowania  
do przyrody i nauk przyrodniczych, eliminowanie niewłaściwych postaw; 

7. umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie świadomości 
dotyczącej zagadnień ekologicznych, nawyków czynnego wypoczynku, a także zajęcia 
sprzyjające rozwojowi fizycznemu uczniów; 

8. wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z uczniami. 

§ 4 

Zadania wynikające z ustawy realizowane są w ramach: 

1. systematycznych zajęć z młodzieżą w sekcjach tematycznych (w placówce jak i na 
wyjeździe);  

1a.  seansów i pokazów multimedialnych w Planetarium; 

2. prelekcji połączonych z pokazami nieba (w placówce jak i na wyjeździe), 

3. odczytów, wykładów, prelekcji popularnonaukowych (w placówce jak i na wyjeździe), 

4. udziału w imprezach środowiskowych i regionalnych; 

5. organizacji ekspedycji naukowych i szkoleniowych; 

6. innych formach (np. zajęciach indywidualnych, wycieczkach, imprezach masowych, 
konkursach, olimpiadach, seminariach, sympozjach, konferencjach itp.); 

7. współpracy z innymi ośrodkami upowszechniania kultury, sztuki i nauki, placówkami 
oświatowymi, szkolno - wychowawczymi, specjalnymi itp. zarówno w kraju jak i za 
granicą; 

8. organizowania dla dzieci, młodzieży i nauczycieli przeglądów, wystaw, zawodów, 
konkursów, warsztatów i konferencji o zasięgu środowiskowym, regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym; 
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9. udziału w konkursach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez inne placówki; 

10. organizowania wyjazdów krajowych i zagranicznych dla dzieci i młodzieży, związanych 
z tematyką prowadzonych zajęć; 

11. współdziałania przy realizacji wyżej wymienionych zadań z: 
 rodzicami uczestników; 
 przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowo - wychowawczymi; 
 instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi; 
 placówkami naukowo – dydaktycznymi; 
 środowiskiem lokalnym. 

 

 
 
III. Organy Młodzieżowego Obserwatorium  

Astronomicznego. 

§ 5 

Organami Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego są: 

 Dyrektor  Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego 
 Rada Pedagogiczna 
 Rada Rodziców 

§ 6 

 1. Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym kieruje dyrektor powołany na okres  
5 lat szkolnych zgodnie z art. 36 ustawy o systemie oświaty. 

 2.  Funkcję dyrektora MOA powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący. 

 3.  Kandydata na dyrektora MOA wyłania się w drodze konkursu. 

 4.  Kompetencje dyrektora MOA: 

 a) kieruje działalnością MOA oraz reprezentuje je na zewnątrz; 

 b) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

 c) na początku roku szkolnego zatwierdza (z uwzględnieniem obowiązujących 
w szkołach podstaw programowych) zaproponowane przez nauczyciela plany pracy 
do realizacji na zajęciach odpowiednich sekcji w trakcie roku szkolnego; 

 d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

 e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich 
kompetencji stanowiących; 

 f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym MOA zaopiniowanym przez 
Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 
obsługę MOA; 
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 g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

 h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk pedagogicznych; 

 i) stwarza warunki do działania w Placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej Placówki. 

 j) dyrektor MOA może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów 
w przypadkach określonych w statucie MOA. Skreślenie następuje na podstawie 
uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

 k) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MOA nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 
w sprawach: 

 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników MOA; 

 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom MOA; 

 występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników MOA. 

 l) dyrektor MOA wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący Placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
Placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 5. Dyrektor MOA przedstawia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 
razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacje o działalności Placówki. 

 6. Dyrektor MOA w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną 
i Radą Rodziców. 

 7. W przypadku nieobecności dyrektora MOA zastępuje go wicedyrektor, a jeśli nie 
utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel MOA, wyznaczony przez organ 
prowadzący. 

 

§ 7 

1. W Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym działa Rada Pedagogiczna, która 
jest kolegialnym organem MOA w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 
kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy MOA; 

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w MOA; 
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c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli MOA; 

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków koła, pracowni; 

d1) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
w celu doskonalenia pracy placówki; 

e) zatwierdzanie wniosków wychowawców poszczególnych kół, grup, sekcji 
w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar; 

f) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej Placówki. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy MOA, w tym zwłaszcza rozkład zajęć grup, sekcji, imprez 
edukacyjnych; 

b) projekt planu finansowego MOA; 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 

d) propozycje dyrektora MOA w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Szczegóły dotyczące uprawnień, zadań i odbywania zebrań Rady Pedagogicznej określa 
Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego 
(załącznik nr 3 do statutu).  

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
 

§ 8 

 1. W Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym działa Rada Rodziców, która jest 
samorządnym organem MOA, współdziałającym z dyrektorem MOA, Radą 
Pedagogiczną, organem prowadzącym Placówkę oraz organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny w realizacji zadań Placówki. 

 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 3. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych 
wyborach przez zebranie rodziców wychowanków MOA.  

 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
w szczególności: 

 a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

 b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.  

 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów MOA, organu 
prowadzącego Placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  
i opiniami we wszystkich sprawach MOA.  
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 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną: 

 a) programu wychowawczego MOA obejmującego wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli; 

 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa 
w §8 pkt 6 lit. a i b, programy te ustala dyrektor MOA w uzgodnieniu 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 
MOA obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.   

 c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania Placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

 d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora MOA. 

 7. W celu wspierania działalności statutowej MOA, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

 8. Szczegóły dotyczące uprawnień, zadań i odbywania zebrań Rady Rodziców określa 
Regulamin Rady Rodziców Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. 

 
 
IV.  Organizacja pracy Młodzieżowego Obserwatorium  

Astronomicznego. 
 

§ 9 

1. Podstawową formą organizacyjną Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego jest 
stała forma zajęć (koło, sekcja, grupa). Ujęte są one w stałym tygodniowym planie zajęć. 
Dodatkowo organizowane są zajęcia okresowe, okazjonalne i wynikające 
z potrzeb środowiska lokalnego (spotkania, prelekcje, pokazy nieba). 

2. Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczniów. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczniów  
(np. w pracowni komputerowej ze względu na ograniczoną ilość stanowisk 
komputerowych, czy w pracowni astronomicznej ze względu na niewielką ilość sprzętu 
obserwacyjnego). 

3. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2 - 4 godzin. Godzina zajęć  
w formach stałych trwa 45 minut. 

4. Na potrzeby dodatkowych zajęć okresowych, okazjonalnych i wynikających z potrzeb 
środowiska lokalnego (spotkania, prelekcje, pokazy nieba), w MOA mogą być tworzone 
pracownie lub działy imprez masowych. 
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5. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne może prowadzić zajęcia dydaktyczne lub 
organizować imprezy na terenie przedszkoli, szkół, oraz innych placówek 
i instytucji. 

§ 10 

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 
MOA, opracowany przez dyrektora na podstawie planu zajęć poszczególnych kół 
zainteresowań, sekcji, grup oraz planu finansowego MOA najpóźniej do 30 kwietnia 
każdego roku. 

2. Arkusz organizacyjny Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego na każdy rok 
zatwierdza organ prowadzący MOA.  

 

§ 11 

 1. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi działalność w okresie całego 
roku kalendarzowego. 

 2. Godziny pracy MOA w ciągu roku szkolnego ustala Rada Pedagogiczna 
w porozumieniu z organem prowadzącym MOA; powinny one być dostosowane do 
potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego. 

 3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. W uzasadnionych przypadkach 
mogą one być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy. 

 4. Zajęcia cykliczne, okazjonalne i wynikające z potrzeb środowiska lokalnego (spotkania, 
prelekcje, pokazy nieba) mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne  
od pracy. 

 5. Godziny i formy pracy MOA w czasie ferii letnich i zimowych ustala Rada Pedagogiczna 
w porozumieniu z organem prowadzącym MOA; powinny być one dostosowane  
do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie trwania wakacji lub ferii. 

 6. W zamian za pracę w godzinach wykraczających poza tygodniowy wymiar czasu pracy 
nauczyciela oraz w dniu ustawowo wolnym od pracy, nauczycielowi przysługuje inny 
dzień wolny w tygodniu lub dodatkowe wynagrodzenie, których wartość określają 
odrębne przepisy. 

 

§ 12 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne opracowuje własne programy i plany pracy 
z uwzględnieniem bieżących potrzeb i propozycji uczniów, oraz szybko zmieniającego się 
stanu wiedzy astronomicznej, a także technologii informatycznych. 

 

§ 13 

Rada Pedagogiczna określa zakres wewnętrznego mierzenia jakości pracy Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego. 
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§ 14 

 1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne jest dobrowolne. 

 2. Zasady naboru uczniów i zasady uczestnictwa w zajęciach (stałe, okresowe, okazjonalne  
i wynikające z potrzeb środowiska lokalnego): 

 a) nabór do kół jest przeprowadzany na początku roku szkolnego przez nauczycieli, 
kandydaci zgłaszają się w wyznaczonym terminie na zajęcia organizacyjne  
i są zapisywani po złożeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach; 

 b) uczestnikiem zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym może być 
każdy uczeń dowolnego typu szkoły, a do klubów i sekcji specjalistycznych może 
należeć również młodzież pozaszkolna; 

 c) w zajęciach okresowych, okazjonalnych i wynikających z potrzeb środowiska 
lokalnego o charakterze otwartym uczestniczyć może każdy. 

 3. Uczniowie mogą brać udział w kilku formach zajęć. 

 4. W trakcie trwania roku szkolnego, uczeń może zapisać się do wybranej przez siebie 
sekcji tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

 

 
V.  Nauczyciele i inni pracownicy Młodzieżowego 

Obserwatorium Astronomicznego. 
 

§ 15 

 1. W Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym zatrudnia się nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi. 

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l 
określają odrębne przepisy. 

 3. Zasady otrzymywania wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników, o których mowa 
w ust. l określają odrębne przepisy. 

 4. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i naukowo - 
dydaktycznymi,  MOA umożliwia odbywanie praktyk studenckich regulowanych 
osobnymi porozumieniami. 

§ 16 

 1. Zajęcia z uczniami w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym i poza MOA 
prowadzą nauczyciele. 

 2. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora MOA, zajęcia mogą 
prowadzić również inne osoby. 

 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z uczniami i jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów, a także poszanowanie ich godności osobistej; 
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 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

 a) kształtowanie, ujawnienie i rozwijanie zainteresowań uczniów; 

 b) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 
i zainteresowania uczniów; 

 c) pogłębianie i poszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne; 

 d) stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie 
utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, techniki a także sztuki itp.; 

 e) kreowanie i kształtowanie postaw proekologicznych, prospołecznych, obywatelskich, 
zamiłowania do przyrody i nauk przyrodniczych, eliminowanie niewłaściwych 
postaw; 

 5. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest: 

 a) określić tematykę zajęć i przygotować plan pracy z uwzględnieniem możliwości 
finansowych oraz bazy materialnej Placówki; 

 b) w przypadku kosztów wykraczających poza standardowe możliwości Placówki 
powinien zapewnić możliwość ich uzupełnienia z innych źródeł (sponsorzy, 
dobrowolne wpłaty itp.); 

 c) przeprowadzić nabór do swoich kół/sekcji/grup; 

 c1) promować placówkę przy pomocy dostępnych metod; 

 d) opracować regulamin pracowni koła/sekcji/grupy; 

 e) ustalić harmonogram zajęć; 

 f) prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem i planem pracy; 

 g) prowadzić wymaganą dokumentację tj. dziennik zajęć; 

 h) brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

 i) współpracować z rodzicami uczestników zajęć i środowiskiem lokalnym; 

 j) pogłębiać i poszerzać własną wiedzę; 

 k) nie świadczyć pracy o charakterze konkurencyjności na rzecz innych podmiotów; 

 l) wykonywać inne powierzone przez dyrektora MOA zadania zgodne ze statutem. 

 6. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników MOA określone są w  indywidualnych 
zakresach czynności ustalonych przez dyrektora. 
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VI.  Uczestnicy zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym. 

§ 17 

 1. Uczestnikami zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym mogą być dzieci  
i młodzież w wieku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym. 

 2. Uczestnikami zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym mogą być dzieci  
i młodzież z grup zorganizowanych (grupy przedszkolne, grupy szkolne, grupy z innych 
placówek oświatowo - wychowawczych) . 

 3. W zajęciach okresowych, okazjonalnych i wynikających z potrzeb środowiska lokalnego 
o charakterze otwartym uczestniczyć może każdy. 

 4. Okresowymi uczestnikami są uczestnicy kursów, szkoleń i form feryjnych.  

 

§  18 

 1. Każdy z uczestników zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym ma 
prawo m.in. do: 

 a) nauki, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -
wychowawczym; 

 b) rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów; 

 c) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami 
przemocy fizycznej lub psychicznej; 

 d) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających zainteresowania 
i uzdolnienia; wypoczynku i czasu wolnego; uczestnictwa w zabawach i życiu 
kulturalnym; 

 e) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

 f) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

 g) specjalnych form pracy dydaktycznej; 

 h) indywidualnych programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

 i) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 
wykorzystaniu wszystkich możliwości MOA; 

 j) korzystania z zasobów MOA (pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru biblioteki, pracowni komputerowej) podczas zajęć; 

 k) bycia poinformowanym przez dyrektora MOA o organizacji, terminach 
przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach; uczeń 
przystępuje do zawodów dobrowolnie; 

 l) reprezentowania MOA w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 
zgodnie za swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

 m) równego traktowania wobec prawa; 

11 
 



 n) zgłaszania władzom MOA i nauczycielom uwag, wniosków i postulatów 
dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz bycia poinformowanym o sposobie ich 
załatwienia; 

 o) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne  
czy też korespondencję; 

 p) ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację; 

 q) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia MOA, 
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

 r) ochrony zdrowia, ochrony przed wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych 
prac, ochrony przed wszelkimi innymi formami wyzysku naruszającego jego dobro; 

 s) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu 
w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, jak również podczas zajęć 
organizowanych przez MOA poza jego terenem; 

 2. W przypadku naruszenia praw uczeń ma prawo złożyć skargę do Rady Pedagogicznej, 
która zobowiązana jest taką skargę rozpatrzyć na najbliższym swoim posiedzeniu,  
lub do odpowiednich władz oświatowych. 

 

§ 19  
Każdy z uczestników zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym  
ma obowiązek: 

 przestrzegać regulaminów obowiązujących w MOA; 

 wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad 
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności; 

 dbać o dobre imię Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego; 

 dbać o ład, prządek i estetykę pomieszczeń w których przebywa; 

 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; 

 tworzyć twórczą i pełną życzliwości atmosferę; 

 dostosować się do poleceń pracowników MOA chyba że naruszałyby one godność 
osobistą lub narażały na niebezpieczeństwo jego lub inne osoby. 

 

§ 20 

Nagrody i kary stosowane wobec uczestników zajęć w Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym: 

 1. Nagrody: 

 a) pochwała ustna; 

 b) pochwała pisemna z przesłaniem do rodziców i szkoły; 

 c) bezpłatny lub częściowo płatny udział  w wycieczce organizowanej przez MOA; 
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 d) dyplomy - za aktywność (udział w konkursach, wzorową frekwencję, prace 
obserwacyjne, opracowania itp.); 

 e) nagrody rzeczowe - za wybitne osiągnięcia (zwycięstwa w konkursach, 
samodzielne prace obserwacyjne lub opracowania). 

 

 2. Kary: 

 a) upomnienie ustne nauczyciela; 

 b) upomnienie pisemne z przesłaniem do rodziców; 

 c) upomnienie pisemne z przesłaniem do szkoły; 

 d) nagana (z powiadomieniem rodziców, szkoły) - za brak dyscypliny oraz 
nieprzestrzeganie regulaminu – koła/pracowni/sekcji/grupy; 

 e) skreślenie z listy członków (poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej) 
koła/pracowni/sekcji/grupy za: 

 bardzo złą frekwencję; 

 przybycie do MOA pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających; 

 naruszenie nietykalności osobistej innego uczestnika zajęć lub pracownika 
MOA; 

 zachowania zagrażające życiu i zdrowiu ludzi; 

 potwierdzonej dewastacji lub kradzieży na terenie MOA; 

 wyczerpanie możliwości karania (§20 pkt. 2: a,b,c,d) połączone z brakiem 
widocznej poprawy. 

 

 2. Uczestnik mający zastrzeżenia do zastosowanej wobec niego kary, ma prawo odwołać się 
do Rady Pedagogicznej, która zobowiązana jest takie odwołanie rozpatrzyć na 
najbliższym swoim posiedzeniu, lub do odpowiednich władz oświatowych. 

 
 
 
VII.  Gospodarka Finansowa. 

§ 21 

(skreślony) 
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VIII. Zmiana Statutu. 

§ 22 

 1. Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w statucie. 

 2. Wniosek o zmianę całości, części poszczególnych paragrafów lub uzupełnienie mają 
prawo zgłaszać: 

 a) Rada Pedagogiczna; 

 b) Dyrektor MOA; 

 c) Organ prowadzący MOA. 

 3. Przed dokonaniem zmiany, Rada Pedagogiczna zapozna się z opinią wszystkich 
organów działających w MOA. 

 4. O zmianach w statucie Rada Pedagogiczna poinformuje organ prowadzący MOA, 
celem sprawdzenia zgodności z obowiązującym prawem. 

 

IX.  Postanowienia końcowe. 

§ 23 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

§ 24 

Zasady prowadzenia przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne gospodarki 
finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
 

§ 25 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne może realizować inne zadania oświatowo - 
wychowawcze zlecone przez organ prowadzący. 
 

§ 26 

We wszystkich nieuregulowanych powyższym statutem sytuacjach mają zastosowanie 
aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
 
 

Statut został zatwierdzony Uchwałą  Rady Pedagogicznej nr 05/14_15 na posiedzeniu w dniu 
28 kwietnia 2015 roku. Jest to nowelizacja statutu uchwalonego dnia 5 listopada 2009 roku 
przez Radę Pedagogiczną MOA. 
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