
STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ 

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA
OŚWIATOWEGO

W CIECHANOWIE



Niniejszy statut opracowany został na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U nr 256 z 2004 r. poz.2572 ze zmianami) dalej
zwanej dalej Ustawą.

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określania o:
1)  szkole  –  należy  przez  to  rozumieć  Społeczną  Szkołę  Podstawową  Społecznego  Towarzystwa
Oświatowego w Ciechanowie;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Ciechanowie;
4) uczniach  i  rodzicach – należy przez to rozumieć  uczniów Szkoły oraz ich rodziców bądź prawnych
opiekunów;
5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Szkoły;
6) podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i
treści  nauczania  oraz  umiejętności,  w  tym  umiejętności,  opisane  w  formie  ogólnych  i  szczegółowych
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego
etapu  edukacyjnego,  oraz  zadania  wychowawcze  Szkoły,  które  są  uwzględniane  
w  programach  nauczania  oraz  umożliwiające  ustalenie  kryteriów  ocen  szkolnych  i  wymagań
egzaminacyjnych.
7)  umowie  –  należy  przez  to  rozumieć  umowę  o  świadczenie  usług  edukacyjnych  zawartą  pomiędzy
Rodzicem a Szkołą.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie, jest prowadzona
na podstawie Ustawy oraz statutu.

2.   Organem prowadzącym  Szkołę  jest  Samodzielne  Koło  Terenowe Nr  76  Społecznego  Towarzystwa
Oświatowego w Ciechanowie w imieniu,  którego bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje
Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie,
zwany dalej Zarządem.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

4. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły.

5. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Wyspiańskiego 11A w Ciechanowie. 

Rozdział II

Zadania organu prowadzącego Szkołę

§ 2

1. Organ prowadzący Szkołę odpowiada za jej działalność.
 
2. Do zadań organu prowadzącego Szkołę należy w szczególności:
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a)  zapewnienie  warunków  działania  Szkoły,  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki,
wychowania i opieki;
b) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
c)  wyposażenie  Szkoły w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt  niezbędny  do  pełnej  realizacji  programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania
innych zadań statutowych.

3.  Organ  prowadzący  Szkołę  sprawuje  nadzór  nad  jej  działalnością  w  zakresie  spraw  finansowych  i
administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

4. W zakresie wymienionym w ust. 3 nadzorowi podlega w szczególności:

a)  prawidłowość  dysponowania  przyznanymi  Szkole środkami  budżetowymi  oraz  pozyskanymi  przez
Szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem; 
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i
uczniów;
c) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły.

Rozdział III

Cele i zadania Szkoły

 § 3
1.  Głównym  celem  Szkoły  jest  zapewnienie  uczniom  możliwości  pełnego  rozwoju  intelektualnego  
i  fizycznego w warunkach poszanowania  ich godności  oraz wolności  światopoglądowej  i  wyznaniowej.

2. Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji w
niej  działających  prowadzona  jest  zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  ideami  zawartymi  w  Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
o Prawach Dziecka.

3. Działalność programowa Szkoły uwzględnia zapisy podstawy programowej i Ustawy oraz rozporządzeń z
niej wynikających, za wyjątkiem tych, które nie dotyczą szkół niepublicznych.

4.  Szkoła  umożliwia  uczniom  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectw
ukończenia  Szkoły  oraz  napisania  sprawdzianu  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej.

 § 4

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określają Zasady wewnątrzszkolnego
oceniania. 

FORMALNE I FNANSOWE PODSTAWY KSZTAŁCENIA UCZNIA W SZKOLE

§ 5

1.  Działalność  Szkoły  finansowana  jest  z  opłat  rodziców,  dotacji  budżetowych,  a  także  ze  środków
Samodzielnego  Koła  Terenowego  Nr  76  Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego  w Ciechanowie  oraz
darowizn przekazywanych Szkole przez innych donatorów.

2. Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz nieodpłatnych usług osób fizycznych
i instytucji.
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3. Preliminarz budżetowy i sprawozdanie z jego realizacji opracowuje Dyrektor Szkoły a zatwierdza Zarząd.

4. Rodzice ucznia zobowiązani są do wznoszenia następujących opłat:
a) czesnego (rozumianego jako opłata za świadczenie usługi edukacyjnej);
b) opłaty rekrutacyjnej;

oraz, na podstawie osobnej pisemnej deklaracji:
c) opłat za obiady;
d) opłat za uczestnictwo w zielonej szkole;
e) opłat za wycieczki;
f) opłat uczestnictwo w zajęcia dodatkowych;
g) opłat składki NNW.

5. Opłaty należy wnosić zgodnie z zapisami w Umowie. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłaty
naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

6.  W  uzasadnionych  przypadkach  rodzice  lub  inne  organy  Szkoły  mogą  wnioskować  do  Zarządu  o
zmniejszenie,  zawieszenie,  rozłożenie  na  raty  lub  czasowe  zwolnienie  z  obowiązku  ponoszenia  opłat
wymienionych w ust.3. Decyzja Zarządu w takiej sprawie jest decyzją ostateczną.

7.  W przypadku  rozwiązania  umowy o  świadczenie  usług  edukacyjnych  przed  czasem,  na  jaki  została
zawarta, opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych po uzyskaniu przez ucznia promocji
do następnej klasy rodzic lub opiekun prawny zobowiązani są do uiszczania czesnego za miesiące lipiec i
sierpień roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał promocję do następnej klasy.

9. Rekrutacja do szkoły odbywa się w oparciu o zasady określone w regulaminie rekrutacji stanowiącym
załącznik do niniejszego statutu.  W każdym razie o przyjęciu dziecka do szkoły i  podpisaniu umowy z
rodzicami rozstrzyga uznaniowa decyzja Dyrektora szkoły.

10. Podstawę prawną przyjęcia dziecka do szkoły stanowi zawarcie w formie pisemnej z rodzicem dziecka
lub opiekunem prawnym przez Dyrektora szkoły umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

11. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana jest każdorazowo na okres nie krótszy niż rok
szkolny. 

12. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron
za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, przy czym Dyrektor szkoły może ją wypowiedzieć tylko w
wypadku wystąpienia co najmniej jednej w następujących okoliczności:

a) rodzic lub opiekun prawny nie uiścił po podpisaniu umowy którejkolwiek z opłat wymienionych w
ustępie 3 po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu przez Dyrektora min. dwutygodniowego
terminu do uregulowania zaległości;

b) rodzic lub opiekun prawny zataił  stan zdrowia dziecka mający wpływ na realizację procesu jego
kształcenia w szkole;

c) rodzic  lub  opiekun  prawny  nie  współpracują  z  nauczycielami  przy  ewentualnym  zapobieganiu
problemom pedagogicznym i wychowawczym dziecka;

d) dziecko nie respektuje ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad funkcjonowania w grupie;
e) w przypadku dziecka przejawiającego problemy pedagogiczne i wychowawcze w sytuacji naruszenia

przez to dziecko zawartego przez niego z Dyrektorem szkoły kontraktu określającego zasady jego
postępowania w szkole;



f)  w przypadku działań lub zaniechań rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na szkodę wizerunku i
dobrego imienia szkoły;

g) w przypadku naruszania przez rodziców dóbr osobistych nauczycieli lub Dyrektora szkoły.
h) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 16 ust. 8 pkt. f;
i) w przypadku  niemożności  z  powodów finansowych  zapewnienia  dziecku  odpowiedniej  dla  jego

stanu zdrowia opieki pedagogiczno – psychologicznej.

13.   Tryb  wypowiedzenia  umowy  o  świadczenie  usług  edukacyjnych  przez  Dyrektora  w  przypadkach
wyszczególnionych  w ust. 12 pkt. d) i e), określają następujące zasady:

a) Pisemne  powiadomienie  rodzica  lub  opiekuna prawnego  o  zaistniałej  sytuacji  oraz  wyznaczenie
terminu spotkania w sprawie;

b)  Odbycie spotkania z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu polubownego rozwiązania umowy o
świadczenie usług edukacyjnych za porozumieniem stron;

c) W braku porozumienia powiadomienie rodzica lub opiekuna prawnego o wypowiedzeniu umowy o
świadczenie usług edukacyjnych.

14. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Dyrektora nie wymaga współdziałania z
innymi organami szkoły ani organem prowadzącym.

15.  Dyrektor  skreśla  ucznia  z  list  uczniów szkoły wyłącznie  w przypadku  rozwiązania  z  rodzicem lub
opiekunem prawnym umowy o świadczenie usług edukacyjnych, z przyczyn określonych w ust. 12.  W tym
przypadku Dyrektor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły
właściwego w rejonie, gdzie dziecko musi realizować obowiązek szkolny.

§ 6

1. Szkoła, w granicach swoich możliwości, wypełnia zadania opiekuńcze, zapewnia opiekę zdrowotną, oraz
stwarza warunki twórczego rozwoju dzieci i młodzieży.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

a) sprawowaniu opieki nad uczniami przebywającymi  w Szkole przez nauczycieli  prowadzących zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne
b) opiece nad uczniami przebywającymi w świetlicy Szkolnej sprawowanej przez nauczycieli pracujących 
w świetlicy
c) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas przerw przez nauczycieli pełniących dyżury
d) opiece nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych
przez Szkołę, sprawowanej przez wyznaczonych nauczycieli  oraz, za zgodą Dyrektora, przez inne osoby
dorosłe, w szczególności rodziców.

4. Obowiązki kierownika i opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określa  Szkolny
regulamin wycieczek.

5.  Zapewnienie  opieki  zdrowotnej  przez  Szkołę  jest  zgodne  ze  standardami  medycyny  szkolnej  
i polega w szczególności na:

a) przeprowadzaniu badań bilansowych
b) prowadzeniu profilaktyki 
c) prowadzeniu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
d)  udzielaniu  pierwszej  pomocy  w stanach  zagrożenia  życia,  nagłych  zachorowaniach,  w  wypadkach  
i urazach.



§ 7

1.  Uczniowie,  ich  rodzice  oraz  nauczyciele  i  pracownicy  Szkoły  tworzą  społeczność  szkolną  dbającą  
o interes Szkoły i jej dobre imię.
2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich
przedstawicieli  w  organach  Szkoły  i  władzach  Samodzielnego  Koła  Terenowego  Nr  76  Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie.

Rozdział IV

Organy Szkoły oraz zakres ich zadań

 § 8

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Samorząd Uczniowski.
4. Rada Rodziców - w przypadku jej utworzenia i działalności.

§ 9

1.  Dyrektora  Szkoły  powołuje  i  odwołuje  Zarząd,  który  wykonuje  w  stosunku  do  Dyrektora  Szkoły
czynności z zakresu prawa pracy.

2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. Dyrektor Szkoły nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy ze wszystkimi pracownikami Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego.

5. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) odpowiada przed Zarządem za zgodne z prawem funkcjonowanie Szkoły;
2) kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
4)  przedstawia  Zarządowi  do  zatwierdzenia  projekt  budżetu  szkoły;
5)  dysponuje środkami finansowymi  przyznanymi  przez Zarząd i odpowiada za przestrzeganie
dyscypliny finansowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji
pracowniczej, dydaktycznej, administracyjnej  i finansowej, a także za zabezpieczenie mienia
Szkoły;
6) samodzielnie kieruje i zarządza Szkołą w ramach uchwalonego przez Zarząd budżetu. 
7)  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników, w szczególności
zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników  Szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd;
8) powołuje i odwołuje Wicedyrektora, za zgodą Zarządu;
9) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole i nadzoruje
właściwą realizację programów: wychowawczego i profilaktycznego Szkoły;
10)  wspólnie z Radą Pedagogiczną przygotowuje program wychowawczy, program profilaktyki
Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz realizuje je;
11) realizuje uchwały Zarządu oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;
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12) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i wstrzymuje wykonanie jej uchwał niezgodnych z
przepisami prawa. O  wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia
Zarząd oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą;

13)  niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządu zalecenia i polecenia wydawane przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny;

14) na zaproszenie Zarządu może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu;
15) zapewnia warunki dla działalności Samorządu Szkolnego;
16) określa kryteria i zasady przyjmowania uczniów i przygotowuje Regulamin Rekrutacji oraz

przedstawia je do zatwierdzenia Zarządowi;
17) przyjmuje uczniów w oparciu o obowiązujące kryteria;
18) podejmuje decyzje o nagradzaniu i ukaraniu ucznia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
Szkoły;
19) może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej przy rozpatrywaniu odwołania ucznia od kary

porządkowej;
20) odpowiada za zapewnienie uczniom właściwej opieki w czasie zajęć organizowanych przez

Szkołę poza jej terenem;
21) odpowiada   za   zapewnienie   uczniom,   nauczycielom   i   innym   pracownikom   Szkoły

odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
22)  zawiera  i  rozwiązuje  z  rodzicem  lub  opiekunem  prawnym  umowy  o  świadczenie  usług

edukacyjnych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez organ prowadzący;
23) skreśla ucznia z listy uczniów.

§ 10

1.  W szkole  działa  Rada Pedagogiczna.  W jej  skład  wchodzą:  Dyrektor  oraz  wszyscy nauczyciele.  W
pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, za zgodą Dyrektora, zaproszeni goście, wyłącznie z głosem
doradczym. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

2. Rada Pedagogiczna stanowi forum dla wymiany doświadczeń w zakresie działalności wychowawczej i
dydaktycznej Szkoły.

3.  Przewodniczącym  Rady  jest  Dyrektor  Szkoły,  który  reprezentuje  Radę  Pedagogiczną  na  zewnątrz  
i kieruje jej pracami.

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
b) uchwalanie szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego,
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
e) występowanie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, 
b) przydział nauczycielom stałych obowiązków i zajęć,
c) plan zajęć lekcyjnych i plan zajęć pozalekcyjnych,
d) wnioski  Dyrektora  o przyznanie  nauczycielom nagród,  odznaczeń i  wyróżnień  przyznawanych  przez
kuratora oświaty, ministra edukacji, prezydenta miasta.



6.  Rada Pedagogiczna  dla  realizacji  zadań,  o  których  mowa w §  13 pkt.  4-5,  może  tworzyć  komisje  
i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. W szczególności Rada może tworzyć zespoły przedmiotowe.
Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować:

a)  zorganizowanie  współpracy  nauczycieli  w  realizacji  szkolnego  zestawu  programów  i  programu
wychowawczego,
b) opracowywanie zasad szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
c)  wspólne  opracowanie  szczegółowych  zasad  przedmiotowego  systemu  oceniania,
d)  organizację  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  nauczycieli  oraz  realizację  stażu  związanego  
z awansem zawodowym poszczególnych nauczycieli,
e)  współdziałanie  w  organizacji  pracowni  i  laboratoriów,  a  także  wyposażenia  Szkoły  w  pomoce
dydaktyczne,
f) wspólne tworzenie i opiniowanie projektów i innowacji.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są zawieszane przez Dyrektora Szkoły, jeżeli pozostają w sprzeczności z
obowiązującymi przepisami.

§ 11
1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski.

2.  Utworzenie  Samorządu  Uczniowskiego  ma  na  celu  umożliwienie  uczniom  wyrażania  opinii  
o działalności Szkoły oraz branie aktywnego udziału w jej życiu.

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c)  prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e)  prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie  z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo do występowania do Dyrektora Szkoły z wnioskiem w sprawie wyboru nauczyciela pełniącego rolę
opiekuna samorządu.

4.  Zasady  i  zakres  działalności  Samorządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  władze  Samorządu  i
zatwierdzony  przez  Dyrektora  Szkoły.  Pierwszy  regulamin  samorządu,  zwany  regulaminem  ramowym,
uchwala Rada Pedagogiczna. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest powoływany przez Dyrektora Szkoły
w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  i  władzami  Samorządu  Uczniowskiego.  

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego tworzy warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i
tolerancji,  a  także  do  rozwijania  ich  samodzielności  oraz  odpowiedzialności  grupowej  
i indywidualnej.

§ 12

1. W Szkole może działać Rada Rodziców. Zasady i zakres działalności Rady Rodziców określa regulamin
uchwalony przez tę Radę i zatwierdzony przez Zarząd. Pierwszy regulamin, zwany regulaminem ramowym,
uchwala Zarządu.

2. Utworzenie Rady Rodziców ma na celu umożliwienie rodzicom wyrażania opinii o działalności Szkoły
oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.
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3.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

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

4. W Szkole mogą działać Rady Oddziałowe Rodziców. W skład Rady Oddziałowej wchodzi od 2 do 3
Rodziców  wybranych  w  wyborach  przez  zebranie  rodziców uczniów danego  oddziału.

Rozdział V

Uczniowie

 § 13

1. Uczniowie mają prawo do:
1)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, nauki

i rozwoju w poszanowaniu godności osobistej i wolności światopoglądowej;
2)  jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny swojego zachowania i  postępów w nauce,

zgodnej z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
3)  uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wspierających jego rozwój (udział w nich  nie może

być obowiązkowy);
4)  głoszenia  swoich  poglądów  na  lekcjach  i  zajęciach  pozalekcyjnych zgodnie  z  zasadami

prowadzenia dyskusji i jeśli nie narusza praw innych osób;
5)  wykorzystywania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, zwolnienia   na okres

przerw świątecznych i ferii od zadań domowych;
6)   w sytuacjach  losowych uczeń może być zwolniony z lekcji na prośbę rodziców za wiedzą

wychowawcy  klasy, a w przypadku jego nieobecności za wiedzą osoby zastępującej
wychowawcę;

7) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze
swoimi możliwościami,

8)  przedstawiania  nauczycielom i organom Szkoły swoich problemów oraz uzyskiwania od nich
wszelkiej możliwej pomocy;

9)  zgłaszania wychowawcom i organom Szkoły wniosków i postulatów dotyczących Szkoły i
spraw uczniowskich;

10) organizowania  i  uczestniczenia  w  życiu  społecznym  na  terenie  Szkoły  m.in.  w  ramach
organizacji uczniowskich  i oddziaływania  na życie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w
organach tych organizacji;

11) tworzenia samorządu w sposób demokratyczny;
12) ubiegania  się  o  pomoc  stypendialną  organizowaną  przez  Szkołę,  Koło  lub  Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe;
13) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Szkołę.

2. Do obowiązków ucznia należy:
1)  zdobywanie  wiedzy  i  rozwijanie  własnych  umiejętności  zgodnie  z  materiałem  objętym

programem nauczania;
2)  udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich, z zastrzeżeniem 

przypadków wymienionych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
3)  przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 

uczniów;
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4)  dbałość  o  atmosferę  koleżeńskości  wśród  uczniów  oraz  przestrzeganie  zasad  kultury
współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i poza Szkołą;

5)  szanowanie poglądów i przekonań innych osób oraz ich wolności i godności osobistej;
6)  przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności;
7)  dbanie o własną czystość i schludny wygląd;
8)  naprawianie wyrządzonych przez siebie szkód;
9)  dbałość o dobre imię Szkoły;
10) poszanowanie mienia Szkoły i troszczenie się o jej estetyczny wygląd;
11) przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej;
12) w  sprawach  dotyczących  nauki  i  życia  Szkoły  –  podporządkowanie  się  zaleceniom  i

zarządzeniom  nauczycieli   i   organów   Szkoły,   a   także   decyzjom   podjętym   w   ramach
społeczności uczniowskiej;

13) uzupełnianie braku  wiadomości wynikającego z  nieprzygotowania do  zajęć  w  terminach
wskazanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

14) respektowanie następujących zakazów:
a) wychodzenia ze Szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych oraz przerw, bez zgody wychowawcy (lub
w przypadku jego nieobecności – osoby zastępującej wychowawcę);
b) posiadania na terenie Szkoły broni palnej, pneumatycznej, białej (nóż, kastet, nunczako, pałki 
posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierające wkładki z takiego 
materiału, pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitującego kij 
bejsbolowy, ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni), miotaczy gazu 
obezwładniającego, broni cięciwowej w postaci kusz, przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, materiałów łatwopalnych, gazu;
c)  palenia papierosów na terenie szkolnym;
d) posiadania,  rozprowadzania  i  spożywania  tytoniu,  alkoholu,  narkotyków  oraz  innych 
środków odurzających na terenie szkolnym;
e) używania słów wulgarnych i obraźliwych. 

3. Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony za bardzo dobre  wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia
naukowe, muzyczne, plastyczne lub inne, za aktywność społeczną na terenie klasy, szkoły lub poza
szkołą, za wzorową postawę lub z innych powodów.

4.   Wyróżnienia i  nagrody takie  jak:  pochwała ustna,  list  pochwalny, nagroda  rzeczowa i  inne
przyznają: wychowawca klasy, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna.

5. Stypendium naukowe na wniosek Dyrektora przyznaje Zarząd.

6. W stosunku do uczniów mogą być stosowane kary porządkowe lub dyscyplinarne.

7. Karami dyscyplinarnymi dla uczniów są:
1)  ustne upomnienie wychowawcy;
2)  ustne upomnienie Dyrektora;
3)  pisemne upomnienie Dyrektora;
4)  pisemna nagana Dyrektora;
5)  pisemne ostrzeżenie Dyrektora o możliwości skreślenia z listy uczniów;
6)  skreślenie z listy uczniów.

8.  Skreślenie ucznia z listy uczniów może mieć miejsce w trakcie trwania roku szkolnego lub z jego
końcem w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków  opisanych w  § 13 ust.2 oraz w
przypadkach opisanych w § 5 ust.12. oraz w następujących przypadkach:



1)  otrzymania nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania na pierwszy semestr lub koniec roku
szkolnego;

2) nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej, chyba że odmienną decyzję podejmie
Dyrektor za zgodą Zarządu;

3)  otrzymania trzeciej nagany w formie pisemnej od Dyrektora w ciągu cyklu edukacyjnego;
4)  znęcania się psychicznego i fizycznego, kradzieży oraz wymuszeń.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 14

1. Prawa i obowiązki nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy określają przepisy Kodeksu
oraz Karty Nauczyciela mające zastosowanie do nauczycieli szkół niepublicznych.

2. Nauczyciele mają prawo do:
1)  decydowania i odpowiadania za dobór metod, form organizacyjnych, podręczników i środków

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2)  egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań;
3)  wzbogacania  własnego  warsztatu  pracy,  wnioskowania  do  Dyrektora  o  zakup  pomocy

dydaktycznych;
4)  korzystania w pracy wychowawczej z porad pedagoga (psychologa) szkolnego;
5)  opiniowania i wnioskowania zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
6)  wnioskowania o przyznanie nagród lub nałożenie kar na uczniów Szkoły;

3. Do obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
1)  bycie  przyjacielem dzieci  i  młodzieży, przestrzeganie zasad  etyki  zawodowej  i  godności

osobistej uczniów;
2)   kreowanie własnych metod nauczania i wychowania oraz dostosowywanie ich do celów i

zadań Szkoły;
3)  dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
4)  uwzględnianie w procesie dydaktycznym wszelkich możliwości  uczniów, w tym – w stopniu, w

jakim pozwala na to stopień aktywnego uczestniczenia rodziców lub opiekuna ucznia w procesie
wychowania  i  kształcenia  swoich  dzieci  poprzez  kontakt  z  nauczycielami  i wychowawcą –
dostosowania przez nauczycieli metod pracy do indywidualnych możliwości dziecka;

5)  udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów;
6)  przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej;
7)  bez względu na specjalność – uczenie języka ojczystego, dbania o jego piękno i poprawność;
8)  posiadanie aktualnych badań lekarskich zezwalających na stały kontakt z dziećmi i młodzieżą;
9)   przestrzeganie,  wynikających z planu, godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Nauczyciel

powinien być w Szkole co najmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji;
10) zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pracy oraz sprawowanie opieki nad uczniami
przez cały
      czas pobytu w Szkole i trakcie wszystkich imprez odbywających się poza Szkołą;



11) sumienne wypełnianie wyznaczonego mu dyżuru oraz ponoszenie odpowiedzialności, w tym
finansowej, za ewentualne skutki wynikłe z braku jego właściwej opieki nad dziećmi;

12) respektowanie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających w Szkole;
13) systematyczne sprawdzanie wiedzy ucznia oraz stosowanie różnych form jej oceny oraz

wpisywanie ocen cząstkowych do dziennika lekcyjnego;
14) rzetelna i sprawiedliwa ocena postępów swoich uczniów oraz bieżące informowanie o niej

rodziców (opiekunów prawnych);
15) przestrzeganie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
16) bieżące informowanie wychowawców klas o zachowaniu uczniów;
17) prawidłowe i  sys tematyczne pr owadz enie doku menta cji dydaktyczno-wychowawczej;
18) przechowywanie wszystkich pisemnych prac kontrolnych ucznia zgodnie z przepisami;
19)  uczestniczenie w spotkaniach z doradcami metodycznymi oraz różnych formach doskonalenia

zawodowego organizowanych przez Szkołę, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych po
uzgodnieniu z Dyrektorem trybu dokształcania,  który nie może kolidować z realizacją zadań
pedagogicznych;

20) uczestniczenie   w   zebraniach   organizowanych   przez   Dyrektora,   posiedzeniach   Rady
P1dagogicznej, zespołów  przedmiotowych oraz imprezach  szkolnych,  a także we wszystkich
„dniach otwartych”;

21)  nieujawnianie   spraw  poruszanych   na   posiedzeniach   Rady   Pedagogicznej   i   zebraniach
zespołów wychowawczych,  które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców
(opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

22) opiekowanie się przydzieloną salą lekcyjną oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za
zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia  Szkoły, jeśli to wynika z jego
zaniedbań, a także dbanie o estetykę Szkoły i jej najbliższego otoczenia;

23)  uzgadnianie planowanej wycieczki z   Dyrektorem zgodnie z   obowiązującym Regulaminem
Wycieczek;

24) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w obowiązującym tygodniowym wymiarze
oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora związanych z organizacją procesu
dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego;

25) przestrzeganie postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa;
26) Nauczyciel nieprzestrzegający postanowień Statutu i stosownych przepisów prawa pracy może

zostać ukarany w sposób i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Karcie Nauczyciela.

4. Wychowawca zobowiązany jest do:
1)  organizowania i prowadzenia procesu wychowawczego powierzonej mu klasy,
2)  prowadzenia   procesu   integracyjnego   zespołu   klasowego,   m.in.   przez   organizowanie

wycieczek, wspólnych wyjść do teatru, kina, itp. i uczestnictwa w nich;
3)  bieżącego  interesowania  się  wynikami  osiąganymi  przez  wychowanków,  ich  problemami

wychowawczymi i innymi sprawami klasy;
4)  ścisłej współpracy z nauczycielami uczącymi w klasie oraz konsultowania z nimi śródrocznej i

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
5) ścisłej współpracy  z rodzicami (opiekunami prawnymi), włączenia ich w programowe  i

organizacyjne sprawy klasy i Szkoły, bieżącego przekazywania  im informacji o sukcesach i
problemach dziecka;

6)  organizowania spotkań z rodzicami (opiekunami prawnymi) zgodnie z kalendarzem spotkań;
7)   współdziałania z pedagogiem (psychologiem)  szkolnym. Ewentualne badanie ucznia przez

pedagoga (psychologa) musi być poprzedzone zgodą rodzica (opiekuna prawnego);



8)  okazywania pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów w zespole klasowym, a także
między wychowankami a społecznością szkolną;

9)   uczestniczenia  wspólnie z klasą w pracach na rzecz Szkoły, dbania o estetykę szkoły i jej
najbliższego otoczenia;

10) prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze
ocen, świadectwa promocyjne, itp.).

5. Pedagog (psycholog) zobowiązany jest do:
1)   rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz  analizowania przyczyn niepowodzeń

szkolnych, określania form i sposobów udzielania uczniom wsparcia, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami;

2)  zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3)  organizowania  i  prowadzenia  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla

uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli;
4)  podejmowania   działań   profilaktyczno-wychowawczych   wynikających   z   programów

wychowawczego i   profilaktycznego Szkoły w  stosunku do uczniów, z  udziałem rodziców
(opiekunów prawnych) i nauczycieli;

5)  wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu
wychowawczego Szkoły.

6.   Pedagog (psycholog) ma prawo do:
1)  współuczestniczenia w realizacji programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
2)  wnioskowania zmian i opiniowanie programów wychowawczego i profilaktycznego Szkoły;
3)  opiniowania oceny zachowania uczniów;
4)   wnioskowania o przyznanie nagród i kar dla uczniów Szkoły;
5)  wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem i życiem Szkoły.

Rozdział VII

Rodzice

§ 15

1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów współtworzą Szkołę i uczestniczą w jej życiu poprzez udział
swoich
    przedstawicieli w Samodzielnym Kole Terenowym STO nr 20 .
2.   Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów uczestniczą w życiu Szkoły:

1)  przedstawiając wnioski i uwagi na zebraniach rodziców;
2)  wykonując konkretne prace organizacyjne, techniczne itp. na rzecz Szkoły;
3)  współpracując  z  nauczycielami  w  sferze  opiekuńczej  i  wychowawczej,  w  tym  podczas

wycieczek i imprez szkolnych;
4)  uczestnicząc w planowaniu i tworzeniu różnych form życia w Szkole;
5)  sponsorując bieżącą działalność Szkoły lub konkretne inwestycje szkolne.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania oraz
kształcenia dzieci i mają prawo do uzyskania informacji:

1)  o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole;
2)   o przepisach i zasadach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów;



3)  na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4)  porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

4. Rodzice mają obowiązek:
a) ściśle współpracować ze Szkołą w procesie wychowawczym własnego dziecka,
b) przestrzegać Statutu Szkoły i zarządzeń Dyrektora,
c) przekazać niezwłocznie Szkole informacje o stanie zdrowia dziecka, (gdy dziecko jest ciężko chore, bądź,
gdy pobyt danego dziecka w Szkole zagraża bezpieczeństwu innych dzieci).
d) dbać o dobre imię i wizerunek szkoły;

Rozdział VIII

Organizacja pracy Szkoły

§ 16

1. Cykl kształcenia w Szkole trwa sześć lat (klasy 1 – 6).

2. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji.

3. Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.

4.  Organizację  stałych,  okresowych,  obowiązkowych  i  fakultatywnych  zajęć  dydaktycznych  
i  wychowawczych  określa  tygodniowy  rozkład  zajęć  ustalony  przez  Dyrektora  na  podstawie  arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

5. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli.

6. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa jej regulamin, zatwierdzany przez Dyrektora. 
Regulamin Szkoły określa w szczególności:

a) czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych,
b) zasady kultury współżycia i porządku szkolnego,
c) zasady korzystania z sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych,
d) rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów.
e) zasady korzystania na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety
itp.;
f)  zakaz  rejestrowania  przebiegu  lekcji  przez  dzieci  i  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  pod  rygorem
rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

§ 17
1. Maksymalna liczba uczniów w zespole klasowym wynosi 18 osób.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z rodzicami uczniów klasy i uzyskaniu zgody
Zarządu, Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę uczniów, jednak nie więcej niż do 20.

3. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.

4. Minimalna liczba uczniów w zespole klasowym wynosi 8 osób.
5. Dyrektor Szkoły może po uzyskaniu zgody Zarządu rozwiązać klasę w której jest mniej niż 8 uczniów.



 § 18
1.  Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz
organizacji  Szkoły  opracowany  przez  Dyrektora  Szkoły  na  podstawie  planu  nauczania  oraz  planu
finansowego Szkoły. Arkusz podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

2. Z organizacją roku szkolnego Dyrektor Szkoły zapoznaje uczniów i rodziców najpóźniej w pierwszym
dniu roku szkolnego.
3.  Tygodniowy  rozkład  zajęć,  ustala  Dyrektor  Szkoły  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza
organizacyjnego,  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy.

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

§ 19
1. W szkole działa świetlica szkolna. 

2.  Szczegółowe  zasady  działalności  świetlicy  szkolnej  określa  Regulamin  świetlicy  szkolnej.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła może posiadać własne imię.

3. Szkoła może posiadać hymn, sztandar i ceremoniał szkolny.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Postanowienie niniejszego statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników Szkoły.

6. Statut Szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.
7. Z niniejszym Statutem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku
szkolnym.  Ze  wszystkimi  zaistniałymi  w  późniejszym  okresie  zmianami  niniejszego  Statutu  zapoznaje
rodziców wychowawca klasy na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.

§ 21

Decyzję  o  likwidacji  Szkoły  podejmuje  Walne  Zebranie  Członków  Koła  zgodnie  z  art.  54  Statutu
Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego.  Majątek  Szkoły  z  chwilą  jej  likwidacji  powraca  do
Samodzielnego Koła Terenowego Nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.  Dokumentacja procesu
dydaktycznego  Szkoły w razie  jej  likwidacji  zostanie  przekazana  do archiwum Kuratorium Oświaty  w
Warszawie.

§ 22
Sprawy nieregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące prawo.



§ 23

Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu.

§ 24
Każda zmiana Statutu wymaga ogłoszenia ujednoliconego tekstu na stronie internetowej Szkoły. 

§ 25
Niniejszy statut obowiązuje od 1 września 2015 r.


