
 

 

Statut  
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Fryderyka Chopina w Miastku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



S T A T U T 
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. 

IM. FRYDERYKA CHOPINA W MIASTKU 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz. U. z 

1997r. nr56 poz. 357 z późn. zmianami). 

2. Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. Nr 95, poz. 425) tekst 

jednolity z dnia 16 maja 1996 r. ( Dz. U. Nr 67, poz. 329), tekst jednolity z dnia 19 

listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2572). 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz.U. z 2004r. 

Nr 82, poz. 761 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 

2014r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych 

(Dz.U. Dz. z 2014r. poz. 1646) 

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 

1258). 
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok 

nauki oraz organizacji indywidualnego trybu lub toku nauki w szkołach artystycznych 

nierealizujących kształcenia ogólnego. 

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i 

publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz.U. z 2014r., poz. 686), 

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 

r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2248). 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 

r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1408).   

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.) 
 

 

 

Tekst jednolity opublikowano w załączniku do OBWIESZCZENIA Dyrektora Szkoły z dnia 22 

marca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1  

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia 

w Miastku, 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Miastku, 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Państwowej 

Szkole Muzycznej I stopnia w Miastku, 
4) specjalistycznej jednostce nadzoru – należy przez to rozumieć Centrum Edukacji 

Artystycznej, 
5) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 
 

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku jest 

publiczną szkołą  artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego. 

3. Szkoła używa nazwy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka 

Chopina  w Miastku.  

4. Siedziba Szkoły znajduje się w Miastku ul. Armii Krajowej 30 A. 

5. Organem nadzorującym i prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 
6. W celu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad Szkołą minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołał specjalistyczną jednostkę 

utworzoną na podstawie art. 32a ust. 1 Ustawy - Centrum Edukacji Artystycznej. 

7. Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, 

akordeonie, saksofonie, trąbce, flecie i perkusji.  

8. Czas trwania nauki w szkole wynosi: 

1) w cyklu sześcioletnim - 6 lat, 

2) w cyklu czteroletnim - 4 lat, 
9. Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukończenia PSM I stopnia. 

 

Rozdział II 

Misja, cele i zadania szkoły 
 

§ 2  

1. Misją Szkoły jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, 

uwrażliwianie na estetykę i piękno, tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która 

umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego 

kształcenia. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w 

szczególności: 

1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne, 

2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, 



3) aktywnie oddziałuje na otoczenie w zakresie upowszechniania 

kultury muzycznej, 

4) przygotowuje najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w 

szkole II stopnia, 

5) przygotowuje do publicznych występów estradowych, 

6) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną i 

psychiczną, 

7) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki kształtując  

wrażliwość estetyczną i poczucie piękna, 

8) promuje uczniów utalentowanych oraz propaguje sukcesy uczniów i 

nauczycieli w środowisku, 

9) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej w 

środowisku, 

3. Szkoła realizuje cele o których mowa w § 2 ust. 1 poprzez: 

1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych 

lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów 

objętych ramowym planem nauczania,  

2) prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, konkursów 

itp., 

3) udział uczniów i nauczycieli w warsztatach, kursach i konsultacjach, 

przesłuchaniach,  festiwalach, koncertach, konkursach i przeglądach, 

4) współpracę (wspólne organizowanie różnych imprez i koncertów) z władzami 

administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi. 

4. Cele i zadania wychowawcze Szkoły zapisane są w Programie Wychowawczym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Statutu, uchwalanym do 30 września 

danego roku przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną. 

5. Szkoła stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w 

wychowywaniu własnych dzieci. 

 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna szkoły 
 

§ 3 

1. Organami szkoły są:  
1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor: 

1) Dyrektor kieruje Szkołą, organizuje proces dydaktyczno-opiekuńczo-

wychowawczy,  przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad 

działalnością Szkoły. 

2) Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla wszystkich 

osób zatrudnionych w Szkole. 

3) Dyrektor odpowiada za wszystkie zadania wynikające z Ustawy i Karty 

Nauczyciela. 

3. Rada Pedagogiczna: 

1) w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły, 



2) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do 

realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i 

opieki, 
3) działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej – załącznik nr 

2, 
4) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, 
5) Rada Pedagogiczna w szczególności: 

a) zatwierdza plan pracy szkoły, 

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, 
f) przygotowuje i uchwala Statut szkoły, po zaopiniowaniu przez radę 

rodziców, 
g) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i 

opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 
h) ustala, w porozumieniu z Radą Rodziców, stawki opłat za 

wypożyczenie instrumentów, 
i) może występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole, 
j) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz stan szkoły i występuje z 

wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę, 

k) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład 

zajęć lekcyjnych, 
l) opiniuje kandydatury osób do pełnienia funkcji kierowniczej, 
m) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i  innych wyróżnień. 
n) opiniuje program wychowawczy. 

4. Rada Rodziców.  

1) W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców 

uczniów. 

2) Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego Statutu. 

3) Rada Rodziców składa się z 7 członków wybranych przez ogół rodziców 

w tajnych wyborach. 

4) kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, 

5) Rada Rodziców w szczególności: 

a) tworzy i uchwala w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i Samorządem 

uczniowskim program wychowawczy szkoły; Jeżeli Rada Rodziców w 

ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie osiągnie porozumienia 

z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program 

ten ustali Dyrektor Szkoły, o ile organ nadzoru zaleci Szkole jego 

opracowanie,  

b) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z 

wnioskami i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

c) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł; zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady 



Rodziców; okres obrachunkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia 

następnego roku, 

d) współdziała z innymi organami szkoły w realizacji jej statutowych 

celów, 

e) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, 

f) opiniuje dorobek zawodowy awansującego nauczyciela. 

 

5. Samorząd Uczniowski: 

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2) Uczniowie Szkoły wybierają Zarząd Samorządu Uczniowskiego w wyborach 

powszechnych, tajnych i równych. 

3) Tryb pracy Zarządu Samorządu Uczniowskiego i szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu. 

4) Samorząd Uczniowski posiada prawo do: 

a) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 

zaspokajania własnych zainteresowań, 

b) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących podstawowych praw uczniów, 

c) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i 

stawianymi wymaganiami jawnej i umotywowanej oceny postępów w 

nauce, 

d) wyrażania opinii w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

e) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, własnej działalności 

kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej, 

f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 
 

1. Relacje między organami szkoły. 

1) Organa Szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat 

Szkoły, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu 

właściwych warunków rozwoju uczniów.  

2) Organa Szkoły współdziałają ze sobą poprzez:  

a) wspieranie realizacji założeń dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

b) organizację koncertów na rzecz środowiska lokalnego, 

c) organizację uroczystości szkolnych, państwowych i okolicznościowych, 

d) organizację imprez integrujących całą społeczność szkolną, 

e) pomoc w gromadzeniu środków finansowych i materialnych na rzecz 

Szkoły, 

f) wspólne omawianie istotnych problemów funkcjonowania Szkoły na 

Radach Pedagogicznych i spotkaniach organizowanych w miarę 

potrzeb. 

3) Spory między organami Szkoły rozstrzygane są w drodze negocjacji między 

Dyrektorem, trzyosobowym zespołem wybranym przez Radę Rodziców 

spośród jej członków, trzyosobowym zespołem wybranym przez Radę 

Pedagogiczną spośród jej członków i trzyosobowym zespołem wybranym 

przez Samorząd Uczniowski spośród jego członków. 



4) W uzasadnionych wypadkach Dyrektor, w uzgodnieniu z Radą Rodziców i 

Radą Pedagogiczną może wykluczyć przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego z udziału w negocjacjach. 
 

 

Rozdział IV 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 4  

1. W szkole zatrudnia się:  

1) nauczycieli, 

2) nauczycieli pełniących funkcje kierownicze (kierownik działu), 

3) pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.  

 

§ 5  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny 

za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciele mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów, 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 

3) ochrony, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

4)  decydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru 

metody jego realizacji,  

5) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

6) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 
 

3. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy: 

1) przestrzeganie zapisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty, 

Karcie Nauczyciela, rozporządzeniach ministerialnych, 

2) jasne formułowanie wymagań wobec uczniów, udzielanie uczniom i ich 

rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach, 

3) traktowanie wszystkich uczniów i współpracowników z szacunkiem i 

życzliwością, 

4) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów zadaniowych oraz 

współudział w wyborach i działaniach organów Szkoły, 

5) stosowanie się do zarządzeń Dyrektora Szkoły, 

6) przestrzeganie zapisów Kodeksu Etyki Nauczyciela i regulaminów szkolnych, 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z 

organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, 
8) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

9) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

10) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, 

11) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w 

oparciu o rozeznanie ich problemów, 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji, 



13) dbałość o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią zgodnie z przepisami 

BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym Statutem, 

14) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny. 

   

4. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować 

z rodzicami lub opiekunami. 

5. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 czerwca 1997r. 

 

Rozdział V 

Organizacja pracy szkoły 
 

§ 6   
1. Podstawę prawną działalności Szkoły stanowi akt o jej utworzeniu oraz niniejszy 

Statut. 

2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą – w najbliższy piątek po 20 

czerwca. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie 

szkolnego planu nauczania, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

4. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk 

kierowniczych, ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz 

nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

5. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza specjalistyczna jednostka nadzoru, o której 

mowa w § 1 ust. 1, pkt 4. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 7  
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału nauczania jednej klasy jest rok 

szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 6 ust. 6. 
3. Czas trwania zajęć w odniesieniu do specyfiki nauczania gry na instrumentach 

muzycznych regulowany jest ilością godzin określonych przez ramowy plan nauczania 

z rozłożeniem na dwie jednostki lekcyjne. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej 

istnieje możliwość zmiany cyklu lub specjalności w trakcie trwania nauki. 

5. Szkoła pracuje w 6-dniowym tygodniowym systemie pracy, w godzinach od 7.00 do 

20.00 oprócz sobót (7.00 – 15.00). 

 

§ 8 
1. W Szkole utworzono stanowisko kierownicze – kierownik działu. 

2. Do zadań i obowiązków kierownika działu w szczególności należy: 

 składanie Dyrektorowi propozycji wysokości nagród dyrektora szkoły, 

 konsultowanie z Dyrektorem wysokości dodatków motywacyjnych, 



 zgłaszanie dyrektorowi wniosków dotyczących zakupu środków i pomocy 

dydaktycznych oraz wyposażenia sal lekcyjnych, 

 organizowanie przesłuchań, egzaminów, konkursów i koncertów, 

 inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 

 pełnienie opieki oraz nadzoru nad pracą nauczycieli (kontrola dyscypliny pracy, 

przeprowadzanie obserwacji, kontrola dzienników). 

3. Kierownik działu pełni funkcję doradczą dla Dyrektora Szkoły, uczestniczy w 

rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 
 

§ 9  

1. W szkole działa BIBLIOTEKA prowadzona przez nauczyciela – bibliotekarza.  

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin – załącznik 

nr 5.  

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy i rodzice 

uczniów Szkoły. 

4. bibliotece znajduje się także stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 

5. pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia gromadzenie i opracowywanie zbiorów 

oraz wypożyczanie książek i nut. 

6. W budżecie szkoły i Rady Rodziców, w miarę możliwości finansowych, zapewnia się 

bibliotece środki na zakup nowych zasobów. 

7. Do podstawowych zadań nauczyciela - bibliotekarza należy: 

1) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, 

2) udostępnianie zbiorów, 

3) ewidencjonowanie i powiększanie zbiorów, 

4) renowacja zbiorów, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ich selekcja. 

8. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów (książki, nuty, 

płyty, inne materiały edukacyjne). W przypadku nie dokonania zwrotu, pomimo 

upomnień, Dyrektor Szkoły ma prawo domagania się uiszczenia odszkodowania w 

wysokości równej aktualnej wartości rynkowej wypożyczonych materiałów. W 

przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia należnych opłat Szkoła jest 

uprawniona do dochodzenia swoich roszczeń na drodze określonej przepisami prawa.  

 

 

Rozdział VI 

Zasady rekrutacji 
 

§ 10 

 

1. Warunki, tryb i kryteria przyjmowania uczniów do Szkoły oraz zakres i formę 

przeprowadzania badań określa Regulamin Rekrutacji stanowiący załącznik nr 7 do 

niniejszego Statutu. 

 

 

 

 

 



Rozdział VII 

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych szkoły. 
 

§ 11  

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły. 

2. Nauczyciele oraz powoływane przez Dyrektora zespoły realizują zadania dydaktyczne 

poprzez: 

 rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i organizacyjnych, 

 opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów –

Przedmiotowych Systemów Oceniania (PSO), 

 organizowanie konkursów, koncertów, audycji umuzykalniających itp., 

 typowanie uczniów do udziału w konkursach i koncertach pozaszkolnych, 

 planowanie i organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

3. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawują 

opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia, poza zajęciami rodzice (prawni 

opiekunowie). 

4.  Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych przez 

siebie zajęć grupowych i indywidualnych oraz przerw między zajęciami. 

5. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym 

czasie inny nauczyciel Szkoły. 

6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły lub nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

8. Zwolnienie ucznia z zajęć przez innego nauczyciela z zamiarem odbycia przez niego 

innych zajęć w Szkole, jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po 

wyrażeniu zgody przez nauczyciela prowadzącego planowe zajęcia. Nauczyciel 

zwalniający przejmuje opiekę nad uczniem. 

9. Nauczyciele Szkoły, najpóźniej 3 dni przed terminem wyjścia, zobowiązani są do 

złożenia pisemnej informacji Dyrektorowi Szkoły o planowanym wyjściu z uczniami 

poza Szkołę. 

10. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele Szkoły sprawują opiekę nad uczniami 

podczas zajęć organizowanych poza Szkołą i odpowiadają za ich bezpieczeństwo, 

zgodnie z regulaminami wyjść i wycieczek szkolnych, funkcjonujących w PSM I st. w 

Miastku. 

11. W przypadku udziału uczniów w imprezach organizowanych poza Szkołą (jeśli nie ma 

zbiórki w Szkole), rodzice są odpowiedzialni za doprowadzenie dzieci na umówione 

miejsce i odebranie ich po zakończeniu imprezy. 

12. Dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo 

uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej. 

13. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub 

prawni opiekunowie uczniów. 



14. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza 

zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na 

instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych. 

 

Program Wychowawczy 
§ 12   

1. Program Wychowawczy tworzą rodzice i prawni opiekunowie uczniów szkoły. 

Opiniuje go Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski. 

2. Program wychowawczy realizowany przez szkołę ma na celu wszechstronny rozwój 

każdego ucznia w szczególności poprzez: 
1) tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej na zasadach wzajemnego   

poszanowania i tolerancji. 

2) dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa. 

3) jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków uczniów oraz przestrzeganie 

zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej. 

3. Uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności i 

systematyczności. 

4. Tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji i potrzeb uczniów poprzez wspieranie 

działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych inicjatyw 

uczniowskich. 
5. Wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę oraz obcowanie z innymi dziedzinami 

sztuki mające na celu przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców. 

6. Uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę w 

grupie. 

7. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów m.in. poprzez 

pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za 

organizowanie życia całej społeczności szkolnej. 
8. Dążenie do integracji społeczności szkolnej przez realizację zadań edukacyjnych, 

wychowawczych i rozrywkę. 

9. Dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach w 

celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

 

Zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły 
§ 13 

1. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:    

            1) koncertów szkolnych i pozaszkolnych,  

2) przesłuchań, egzaminów promocyjnych, 

3) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły (jeżeli jest reprezentantem 

Szkoły).     

2. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny, przy zachowaniu następujących ustaleń: 

1) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie „zmienne”, nie 

zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia, 

2) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 
 

 

 

 

 



Wewnątrzszkolny System Oceniania 
§ 14 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów reguluje „Wewnątrzszkolny System Oceniania” osiągnięć 

uczniów, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu. 

 

Rozdział VIII 

Uczniowie i rodzice. Ich prawa i obowiązki oraz tryb 

składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 
 

§ 15 

1. Uwzględniając w szczególności prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka, 

uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności, 

3) wychowywania w duchu tolerancji i szacunku, 

4) przedstawiania Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów i 

uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, 

7) rozwijania talentu i zainteresowań przy wykorzystaniu wszystkich możliwości 

szkoły, 

8) informacji przekazanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego o 

wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz  

o zasadach i kryteriach oceniania, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, informacji na temat zasad ustalania ocen 

oraz wglądu do własnej pracy pisemnej, 

10) informacji z wyprzedzeniem o terminach i zakresie materiału sprawdzianów 

wiadomości, 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w 

wewnętrznych regulaminach szkolnych, 

12) organizowania w porozumieniu z dyrekcją lub nauczycielami różnorodnych 

imprez, 

13) działania w zarządzie Samorządu Uczniowskiego na zasadzie dobrowolności, 

14) obniżenia poziomu wymagań, jeżeli o tym zadecydują instytucje do tego 

powołane, 

15) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo zmienić przedmiot główny raz w 

ciągu całego cyklu kształcenia. Wymagana jest przy tym pisemna, umotywowana 

prośba rodziców/prawnych opiekunów ucznia złożona do Dyrektora Szkoły. 

Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć 

chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 

tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 



4. uczeń ma możliwość przejścia z chóru do orkiestry kameralnej lub zespołu  i 

odwrotnie w trakcie roku szkolnego za zgodą Dyrektora Szkoły. 

5. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

1) W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora 

Szkoły w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zaistniałej sytuacji. 

2) Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące 

naruszenia praw ucznia. 

3) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w terminie 30 dni 

przekazuje odpowiedź w formie pisemnej wnioskodawcy. 

4) W przypadku negatywnej decyzji rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, mają 

prawo odwołać się do Wizytatora regionalnego lub do rzecznika praw dziecka 

za powiadomieniem Dyrektora szkoły. 

6. Uczeń ma obowiązek: 

1) punktualnego i systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, 

przygotowywania się do nich,  oraz właściwego zachowania się podczas 

trwania zajęć, 

2) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na 

instrumentach, 

3) dbania o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria 

muzyczne, sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole, 

4) stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w 

wyznaczonym terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia 

nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu, 

5) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz godnego jej 

reprezentowania na zewnątrz, 

6) usprawiedliwiania w ciągu 7 dni na piśmie nieobecności na zajęciach. 

Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich, 

zaświadczeń o niemożności uczestniczenia w zajęciach lub zwolnień 

podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, 

7) dbać o własną higienę, schludny wygląd, dostosować strój stosownie do 

okoliczności, 

8) chronić życie i zdrowie własne i innych,  

9) wyciszać telefony komórkowe podczas trwania zajęć. W przypadku naruszenia 

tej zasady, urządzenia zostają przekazane Dyrektorowi Szkoły przez 

nauczyciela przedmiotu. Odbioru urządzeń dokonują rodzice, 

10) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz poszanowania cudzej 

własności, 

11) przestrzegać zasad tolerancji i poszanowania przekonań, poglądów oraz 

wyznania wobec kolegów, nauczycieli i pracowników, 

12) nie przynoszenia do szkoły przedmiotów, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu, 

13) kulturalnego zachowania na korytarzach podczas trwania innych zajęć 

lekcyjnych, 

14) przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły, podczas lekcji 

w określonej sali pod opieką nauczyciela - wyjście z sali może nastąpić w 

wyjątkowych przypadkach, a fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku 

lekcyjnym, 

15) zmieniać obuwie na czas zajęć w Szkole, 

16) naprawić lub odkupić zniszczony umyślnie sprzęt z wyposażenia Szkoły, 



17) rozliczać się z biblioteką, magazynem instrumentów, sekretariatem Szkoły 

(karta obiegowa) – w terminie do dnia rocznej klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej. W przypadku rezygnacji ucznia ze Szkoły – najpóźniej          w 

dniu złożenia druku rezygnacji. 

18) przestrzegania regulaminów i zarządzeń szkolnych oraz stosowania się do 

poleceń wszystkich pracowników Szkoły w sprawach dotyczących zachowania 

i bezpieczeństwa. 

19)  współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we 

wszystkich organach Szkoły. 

20) uczestniczenia w obowiązkowych przesłuchaniach i sprawdzianach 

zewnętrznych organizowanych przez organ prowadzący szkołę, 

7. W szkole obowiązuje zakaz: 

1) stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej, 

2) palenia tytoniu, 

3) spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem, 

4) używania i handlu narkotykami oraz przebywania pod ich wpływem. 
 

§ 16 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych, 

2) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn ewentualnych trudności w nauce, 

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat 

pracy szkoły, w tym celu organizuje się:  

a) ogólnoszkolne zebrania rodziców, 

b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki), 

c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców, 

d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego. 

2. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę 

umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń). 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem 

godności dziecka, 

2) poświęcać swój czas i uwagę systematycznej nauce dzieci, tak aby wzmacniać 

wysiłki Szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowywania, 

3) zapewniać właściwe warunki domowe w celu realizacji nałożonych na dziecko 

zadań programowych, 

4) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informować nauczycieli  

o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność 

dziecka na piśmie w terminie 7 dni,  

5) utrzymywać ścisły kontakt z nauczycielami Szkoły, uczestniczyć w 

wywiadówkach śródsemestralnych (listopad, kwiecień) i półrocznej,  

6) informować nauczycieli o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i 

zachowanie dziecka, 

7) sprawować opiekę nad dzieckiem podczas korzystania z pomieszczeń 

szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi, 

8) w przypadku udziału dziecka w imprezach organizowanych poza Szkołą (jeśli 

nie ma zbiórki w Szkole) doprowadzić dziecko na umówione miejsce i odebrać 

je po zakończeniu imprezy.  



NAGRODY 
 

§ 17 

1. Nagrody przyznawane są za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z 

przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, miasta, itd. 

2. Rodzaje nagród: 

1) promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 i dodatkowo ocenę minimum bardzo dobrą z przedmiotów –

instrument główny i kształcenie słuchu, a z pozostałych przedmiotów oceny 

minimum dobre, 

2) kończy szkołę z wyróżnieniem uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, 

na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo 

najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo 

niższych) w szkole danego typu uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i 

dodatkowo z przedmiotów – instrument główny i kształcenie słuchu oceny 

minimum bardzo dobre, a z pozostałych przedmiotów oceny minimum dobre, 

3) pochwały ustne nauczyciela lub Dyrektora szkoły, 

4) pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń, 

5) listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów, 

6) nagrody rzeczowe, dyplomy uznania, 

7) wytypowanie ucznia do stypendium, 

a) Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, 

b) Burmistrza miasta, 
c) Starosty powiatowego. 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli i po zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną. 

 

KARY 
§ 18 

1. Kary stosuje się za: 

1) lekceważenie obowiązków ucznia, 

2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły, 

3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, 

4) łamanie zasad współżycia społecznego. 

5) niestawienie się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny lub poprawkowy w 

wyznaczonym terminie bez pisemnego usprawiedliwienia, 
2. Rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie nauczyciela, 

2) ustne upomnienie Dyrektora, 

3) list do rodziców (prawnych opiekunów) z wyszczególnieniem przewinień 

ucznia, 

4) pisemna nagana Dyrektora’ 



5) okresowe zawieszenie w prawach ucznia, w tym zakaz reprezentowania Szkoły 

na zewnątrz, zakaz uczestniczenia w imprezach i wycieczkach szkolnych oraz 

zakaz pełnienia funkcji w Samorządzie Uczniowskim, 

6) skreślenie z listy uczniów Szkoły w przypadkach określonych w § 19, 

7) Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub 

Szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości, lub w części, wyrządzonej 

szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, 

 

3. wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

4. Od zastosowanej kary przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej, złożone w 

ciągu 7 dni do: 

1) Dyrektora szkoły w wypadku kary zastosowanej przez nauczyciela, 

2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wypadku kary zastosowanej 

przez Dyrektora szkoły.  

 

Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły 

§ 19  

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły w następujących przypadkach: 

1) brak spełnienia warunku promocji do klasy programowo wyższej, 

2) poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w 

szczególności: 

a) palenie papierosów, picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na 

terenie Szkoły oraz na wyjazdach i imprezach organizowanych poza 

Szkołą, 

b) posiadanie, rozprowadzanie, używanie substancji psychoaktywnych, 

c) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego, 

d) stosowanie agresji i przemocy fizycznej, skutkujące zagrożeniem dla 

zdrowia lub życia uczniów i nauczycieli (wymagające pomocy 

medycznej lub hospitalizacji), 

e) dręczenie psychiczne: prześladowanie, zastraszanie, grożenie, 

poniżanie, itp., 

f) świadome niszczenie mienia-wandalizm, 

g) kradzież i wymuszenia. 

3) długotrwała nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (2 tygodnie) na 

zajęciach edukacyjnych. 
 

2. Procedura skreślenia z listy uczniów: 

1) Rodzice lub prawni opiekunowie składają do Dyrektora szkoły oświadczenie 

informujące o rezygnacji z nauki w szkole (z podaniem przyczyny).  

2) Na podstawie złożonego do Dyrektora szkoły oświadczenia informującego o 

rezygnacji z nauki w szkole, Dyrektor podejmuje decyzję administracyjną o 

skreśleniu z listy uczniów. 

3) W pozostałych sytuacjach, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie 

skreślenia ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

4) W przypadku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (2 

tygodnie) na zajęciach edukacyjnych, szkoła wysyła pisemne zawiadomienie 



do rodziców (prawnych opiekunów) o nieobecności ucznia na zajęciach. W 

przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni, uczeń podlega skreśleniu z listy 

uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. Na podstawie tej uchwały Dyrektor szkoły 

podejmuje decyzję o skreśleniu. 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie w formie pisemnej, za 

pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

 

Rozdział IX   

Postanowienia końcowe 
§ 20 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami w pełnym 

brzmieniu: „Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina, 77-200 

Miastko, ul. Armii Krajowej 30A, tel./fax 59 857 2308, NIP 842-13-31-804, 

Regon 000281944”. 

 

2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową. 

 

§ 21 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę szkoły. Opiekę nad kroniką sprawuje 

wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. 

 

§ 22 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

§ 23 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 
 

§ 24 

 

1. Przy szkole działa Ognisko ZNP oraz Koło M. K. NSZZ „Solidarność”. 

2. W skład Ogniska ZNP i Koła M. K. NSZZ „Solidarność” mogą wchodzić Nauczyciele 

i Pracownicy Szkoły. 

3. Ognisko ZNP oraz Koło M. K. NSZZ „Solidarność” działają zgodnie ze swoimi 

Statutami i ustawą o Związkach Zawodowych. 

 

§ 25 

1. Do Statutu mogą być wprowadzane uzupełnienia wynikające z nowelizacji przepisów 

prawa i podjętych uchwał wewnątrzszkolnych. 

2. Projekty zmian w Statucie opracowuje Zespół problemowo – zadaniowy ds. 

nowelizacji dokumentów szkolnych składający się z członków Rady Pedagogicznej, 

powołany Zarządzeniem Dyrektora Szkoły i pozytywnie zaopiniowany na zebraniu 

Rady. 



§ 26 

1. Poniżej wymienione dokumenty, stanowią załączniki do niniejszego Statutu:  

- zał. nr 1 – Program wychowawczy, 

- zał. nr 2 – Regulamin rady pedagogicznej, 

- zał. nr 3 – Regulamin rady rodziców, 

- zał. nr 4 – Regulamin samorządu uczniowskiego, 

- zał. nr 5 – Regulamin biblioteki, 

- zał. nr 6 – Wewnątrzszkolny system oceniania, 

- zał. nr 7 – Regulamin rekrutacji. 
  

2. Statut szkoły jest dostępny w sekretariacie Szkoły oraz na szkolnej stronie www i BIP. 
 

§ 27 

1. Statut Szkoły został zatwierdzony do użytku z dniem 23 marca 2017 r. Zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły Nr 30/16/17. 


