
STATUT SPOŁECZNEGO
GIMNAZJUM

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
W CIECHANOWIE

ROZDZIAŁ  I.
Postanowienia  ogólne

§ 1.
1.   Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie, zwane dalej

szkołą, jest prowadzone i nadzorowane przez Samodzielne Koło Terenowe nr 76 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, zwane dalej organem prowadzącym na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty oraz statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

2.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Mazowieckie
Kuratorium  Oświaty w Warszawie.

3.   Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na
jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii 
rozstrzygniętych w statucie.

4.   Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wyspiańskiego 11A w Ciechanowie. Działalność 
dydaktyczna szkoły prowadzona jest w jej siedzibie oraz wynajmowanych obiektach 
sportowych.

5.   Nauka w szkole trwa trzy lata.

1.   Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
§ 2.

2.   Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i
psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i 
wyznaniowej.

3.   Szkoła - zgodnie z Deklaracją Programową Społecznego Towarzystwa Oświatowego - zapewnia
uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz w 
granicach swoich możliwości zapewnia opiekę zdrowotną.

4.   Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz  działalność organów szkoły i 
organizacji działających na terenie szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki,
przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach 
Dziecka.

5.   Oferta programowa szkoły zapewnia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz
przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

6.   Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw
ukończenia szkoły oraz napisania sprawdzianu organizowanego przez CKE.

7.   Realizacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem  przez
osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.



§ 3.

1.   Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele i 
wychowawcy (pracownicy pedagogiczni), zwani dalej nauczycielami oraz inni pracownicy szkoły 
tworzą  społeczność szkolną.

2.   Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział
swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim i
władzach organu prowadzącego.

§ 4.
1.   Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem

metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, statutu i innych przepisów prawa, 
przy zachowaniu zasad określonych w § 2 niniejszego statutu.

2.   Nauczyciele mają obowiązek prowadzić działalność dydaktyczną i wychowawczą według swoje 
najlepszej wiedzy i umiejętności oraz ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy, a 
także odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i 
pozaszkolnych odbywających się z ich udziałem.

3.   Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej, a jego szczegółowy opis stanowi załącznik niniejszego statutu.

§ 5.
1.   Maksymalna liczebność zespołu klasowego wynosi 18 osób.
2.   Liczba uczniów w klasie może być zwiększona o dowolną ilość w szczególnych przypadkach 

za zgodą większości rodziców uczniów danego oddziału.

3. Maksymalna liczebność grupy językowej wynosi 17 osób, minimalna – 5 osób.

§ 6.
1.   Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.
2.   Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor.

Dyrektor w ramach swoich kompetencji prowadzi sprawy związane z awansem 
zawodowym nauczycieli.

3.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy, uchwałami
władz towarzystwa oraz przepisami w sprawach kwalifikacji zawodowych.

§ 7.
1.   Działalność szkoły nie ma charakteru zarobkowego.
2.   Preliminarz budżetowy opracowuje dyrektor szkoły we współpracy z księgowym, a 

zatwierdza go organ prowadzący. Dokument ten stanowi podstawę ustalanych przez organ 
prowadzący wysokości opłat obowiązujących w szkole.

3.   Szkoła jest finansowana z czesnego i innych opłat, dotacji budżetowych, a także ze środków 
organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych szkole przez osoby 
trzecie.

4.   Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są do uiszczania opłat, o których mowa w ust.3. a
zobowiązanie to gwarantuje umowa o świadczenie usług edukacyjnych podpisana między 
rodzicami/opiekunami ucznia a organem prowadzącym.

5.   Czesne pobierane jest co miesiąc, przez 12 miesięcy roku kalendarzowego.



6.   W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły lub jego dyscyplinarnego usunięcia, wpisowe 
oraz czesne za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi, zaś niepłacone są karnie 
egzekwowane.

7.   Rodzice ucznia, który otrzymał świadectwo promocji do klasy programowo wyższej i 
opuścił szkołę, zobligowani są do uiszczania czesnego także za miesiące wakacyjne, tj. 
lipiec i sierpień.

8.   Rodzice uczniów klas III zobowiązani są do uiszczania czesnego przez 10 miesięcy roku 
szkolnego, przy czym kwota czesnego jest wtedy powiększona o odpowiednią część opłaty za
miesiące wakacyjne.

9.   W przypadku  niewywiązywania się rodziców ucznia ze zobowiązania, o którym mowa w ust.4
dłużej niż jeden miesiąc, dyrektor  może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. Decyzja 
dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły. Rodzice lub 
(opiekunowie prawni) mogą odwołać się od decyzji dyrektora do organu wyższego rzędu.

10. Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz nieodpłatnych usług osób
fizycznych i instytucji.

Organami szkoły są:
1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna,

ROZDZIAŁ  II.
Organy szkoły oraz zakres ich zadań

§ 8.

3. Rada Rodziców – w przypadku jej utworzenia,
4. Samorząd Uczniowski – w przypadku jego utworzenia

§ 9.
1.   Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego zapadają w

formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na 
wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.

2.   Posiedzenia organów są protokołowane.
3.   Uchwały  organów szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. Organy 

szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 
10 dni.

4.   Uchwały  organów szkoły sprzeczne ze statutem szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być
zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ
prowadzący niezwłocznie powiadamia organ szkoły, który uchwałę podjął.

5.   Opinie organów szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni.

6.   Nieuwzględnienie opinii organu szkoły przez organ prowadzący, dyrektora lub Radę 
Pedagogiczną wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust.5, stosuje się
odpowiednio.

§ 10.
1.   Organy szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego albo Zarządu 

Głównego STO, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej
szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.

2.   Organy szkoły (z wyjątkiem dyrektora) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.



Dyrektor
§ 11.

1.   Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Samodzielnego Koła 
Terenowego nr

76   Społecznego   Towarzystwa   Oświatowego   w   Ciechanowie   oraz   dokonuje   
pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.

2.   Przed   rozwiązaniem   stosunku   pracy   z   dyrektorem   szkoły   Zarząd   Samodzielnego
Koła  Terenowego nr  76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej w tej sprawie.

§ 12.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1)  sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz szkoły,
2)  opracowuje i przedstawia  organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:

a)  arkusz organizacyjny szkoły,
b)  preliminarz budżetowy szkoły,
c)  okresowe sprawozdania z działalności szkoły, d)  
wewnętrzne regulaminy.

3)  organizuje przyjmowanie uczniów,
4)  podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły na wiosek Rady Pedagogicznej.
5) niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i polecenia 
wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6) dysponuje środkami finansowymi szkoły - wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych
zaciąganych  samodzielnie  przez  dyrektora  może  być  ograniczony  uchwałą organu prowadzącego,
7)  odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie i 
przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia szkoły,
8)  podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom w 
ramach zatwierdzonego preliminarza,
9) zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły,
10)  realizuje  uprawnienia  i  odpowiada  za  wykonywanie  obowiązków  nałożonych  na 
kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 13.
1.   Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organu prowadzącego i organów szkoły zwołanych na

jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.
2.   Dyrektor  winien  być  powiadomiony  i  ma  prawo  uczestniczyć  we  wszystkich  zebraniach

ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy szkoły lub organ prowadzący.

Rada
Pedagogiczna

§ 14.
1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację programu 

dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem 
opiniodawczo-doradczym dyrektora.

2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz dyrektor.



3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, który reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje
jej pracami.

4.   Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3
jej członków lub na wniosek innych organów szkoły albo organu prowadzącego.

5.   Rada Pedagogiczna  pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
6.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania, b) 
zatwierdzenie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji,
c) klasyfikowanie i promowanie uczniów,
d) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Rada Pedagogiczna może występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy
uczniów.
8. Rada Nauczycieli opiniuje w szczególności:

a) program dydaktyczno-wychowawczy szkoły, 

b) arkusz organizacyjny,
c) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
d) perspektywiczny plan rozwoju szkoły,
e) regulamin szkoły,
f) projekt decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, o ile z takim 
wnioskiem sama nie wystąpiła,
g) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

9. Rada Pedagogiczna dla realizacji swoich zadań może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i
tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor.
10. Rada Nauczycieli w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli
danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele i  zadania zespołu
przedmiotowego mogą obejmować:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 
opinii w sprawie wyboru programu nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 
wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli odbywających staż,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w 
uzupełnianiu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych (autorskich) i 
eksperymentalnych programów nauczania.

Rada Rodziców

§ 15.
1.   Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.
2.   Rada Rodziców może być powołana tylko przez ogólne zebranie rodziców przy obecności co

najmniej połowy rodziców.
3.   Zasady wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i tryb pracy Rady Rodziców określa jej regulamin

zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.



4.   Organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady Rodziców oraz
zwołania zebrania rodziców w celu podjęcia przez nich decyzji o powołaniu Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski
§ 16.

1.   Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły.
2.   Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych przez zebrania ogółu uczniów

poszczególnych klas.
3.   Zasady wyboru przedstawicieli klas do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy Samorządu

określa jego regulamin zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
4.   Dyrektor zobowiązany jest do opracowania pierwszego regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz

zwołania zebrań uczniów poszczególnych klas w celu wybrania przedstawicieli do Samorządu.

ROZDZIAŁ  III.
Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 17.
1.   Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie

określonym tą ustawą), statutu i regulaminu szkoły.
2.   Nauczyciele w szczególności mają prawo do:

a) współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania szkoły,
b) kreowania własnych metod nauczania, wychowania i stosowania ich na warunkach 
określonych w § 2  statutu,
c) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań,
d) aktywnego współtworzenia oblicza szkoły,
e) awansu zawodowego, 
f) oceny pracy.

3.   W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:
a) dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
c) szacunek do godności osobistej i prawa do własnych przekonań uczniów,
d) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
f) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,
g) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza
szkołą,
h) przestrzeganie wynikających z planu zajęć godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, 
i) respektowanie zaleceń dyrektora szkoły

ROZDZIAŁ  IV. 
Prawa i obowiązki uczniów

§ 18.
1.   Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej

oraz własnych przekonań.
2.   W szczególności uczeń ma prawo do:

a) oddziaływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Szkolnym,
b) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
c) jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz postępów w nauce,



d) ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez szkołę lub władze Towarzystwa,
e) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę lub 
szkołę,
f) zgłaszania nauczycielom i organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących szkoły i 
spraw uczniowskich.

3. Do obowiązków ucznia w szczególności należy:
a) udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich, 
b) dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia,
c) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 
uczniów,
d) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej 
oraz poza szkołą,
e) sumienne realizowanie programu dydaktycznego szkoły na najwyższym własnym 
poziomie.

ROZDZIAŁ  V.
Nagrody i kary stosowane wobec uczniów

§ 19.
1. Za  wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę 

społeczną społeczność szkolna  nagradza  uczniów :
a)  pochwałą  udzieloną przez nauczyciela (wychowawcę) wobec klasy, 
b)  pochwałą  dyrektora wobec całej  społeczności  szkolnej,
c)  listem   pochwalnym do rodziców,
d)  nagrodą  książkową  na  zakończenie  roku szkolnego,
e) dofinansowaniem wycieczki,
f)   nagrodami  rzeczowymi

2.  Za  nieprzestrzeganie  postanowień  statutu  lub  innych  dokumentów  dotyczących  
funkcjonowania szkoły - w szczególności za  opuszczanie  zajęć  szkolnych  bez  usprawiedliwienia, 
naruszanie  porządku społecznego, działanie  przeciwko zdrowiu  własnemu  i innych, wulgarne, 
niemoralne i agresywne zachowanie się, brak postępów w nauce –  uczeń może  zostać  ukarany:

a)   upomnieniem wpisanym do dziennika lekcyjnego przez wychowawcę klasy, 
b)   ustnym upomnieniem przez  dyrektora  szkoły,
c)   upomnieniem lub naganą dyrektora wpisaną do dziennika lekcyjnego
d)    odebraniem  prawa do  uczestniczenia  w  wycieczce  szkolnej lub  innej formie aktywnego  
wypoczynku,
e)   zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
f)    obniżeniem oceny  zachowania do nieodpowiedniej,
g)   usunięciem  ze  szkoły na  mocy  uchwały  Rady  Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego.

3. Uczeń  może  zostać  skreślony  z  listy  uczniów  w  następujących   sytuacjach:
a)  za spożywanie alkoholu, zażywanie, posiadanie  lub  handel  narkotykami na terenie 
szkoły,  bądź w  czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
b)  za częste,  rażące  łamanie  obowiązków  ucznia , za  które  otrzymał   inne  kary 
przewidziane  w  statucie, lecz  nie  spowodowało  to  zmiany  jego  postawy,
c)  za inne  zachowania  wpływające  demoralizująco  na  pozostałych  uczniów,

4. Informacje o  karach  wychowawca  niezwłocznie (w terminie do 7 dni)  przekazuje rodzicom.
5. Tryb odwoływania się od kary.

a)  rodzice/opiekunowie ucznia kierują pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem do 
podmiotu, który wymierzył karę w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym kara 
została nałożona,

b)  adresat odwołania formułuje pisemną odpowiedź w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania odwołania. Odpowiedź zainteresowani odbierają w sekretariacie szkoły,

c)  ewentualne dalsze odwołania można kierować do organów wyższego rzędu.

6. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.



ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki rodziców

§ 20.
1.   Rodzice  mają  prawo  do  uzyskania  pełnej  informacji  dotyczącej  programów  dydaktyczno-
wychowawczych szkoły oraz postępów swoich dzieci w nauce.
2.   Rodzice mogą wpływać na funkcjonowanie szkoły poprzez:

a)  Współpracę z wychowawcami klas i innymi nauczycielami 

b)  Udział w pracach Rady Rodziców
c)  Aktywny udział w pracach Samodzielnego Koła Terenowego Nr 76 STO w Ciechanowie.

3.    Rodzice mają obowiązek:
a) Ściśle współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym swojego dziecka;
b) Przestrzegać zapisów statutu szkoły i zarządzeń Dyrektora;
c) Pisemnie  powiadomić  Dyrektora  szkoły  o  zamiarze  zabrania  ucznia  ze  szkoły z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ VII 

Organizacja pracy szkoły
§ 21.

1.   Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.
2.   Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy

w sprawie organizacji roku szkolnego.
3.   Szczegółowe terminy oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
4.   Z organizacją roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje uczniów i rodziców na początku 

roku szkolnego.
5.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych  określa tygodniowy  rozkład zajęć,  ustalany  przez dyrektora szkoły  na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad BHP.

6.   Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale.

7.   Dyrektor może powierzyć Samorząd Uczniowski, organizację lub działalność uczniowską 
szczególnej opiece wybranym nauczycielom.

8.   Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 40 minut.

§ 22.
1.   Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz po 
uiszczeniu opłaty wpisowego i podpisaniu przez rodziców umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
2.   W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może przyjmować 

uczniów w kolejności zgłoszeń.
3.   Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla dzieci nauczycieli uczących w szkole.
4.   Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.
5.   Sposób przeprowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do szkoły
określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.



§ 23.
Szczegółową organizację pracy szkoły określa regulamin szkoły, opracowany przez dyrektora 
i zatwierdzony przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ  VIII. 
Postanowienia  końcowe

§ 24.
1.   Statut szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 76

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie z inicjatywy własnej lub na 
wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez pozostałe organy szkoły.

2.   Decyzję o likwidacji szkoły podejmuje organ prowadzący szkołę. Majątek szkoły z chwilą jej 
likwidacji powraca do Samodzielnego Koła Terenowego Nr 76 STO w Ciechanowie. 
Dokumentacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły zostaje przekazana do Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.

3.   Statut szkoły winien być stale dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

§ 25.

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa.

§ 26.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.


