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Niniejszy statut opracowany został na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 59), zwanej dalej 

Ustawą. 

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określania o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Społeczne Gimnazjum  nr 4 im. Władysława Grabskiego 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016  r. – Prawo oświatowe; 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Społecznego Gimnazjum  nr 4 im. Władysława 

Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie; 

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 kształcenia i treści nauczania, 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 

wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach 

wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć 

z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 

egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;  

7) umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług edukacyjnych zawartą 

pomiędzy Rodzicem a Szkołą. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Społeczne Gimnazjum  nr 4 im. Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Warszawie, jest prowadzone na podstawie Ustawy oraz statutu. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest 25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego, w imieniu którego bezpośredni nadzór nad działalnością 

Szkoły sprawuje Zarząd 25 Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego, zwany dalej Zarządem.  

3. Siedzibą organu prowadzącego jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Szkoła działa w strukturze Zespołu Szkół STO prowadzonego przez 25 Samodzielne Koło 

Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

6. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły 

7. Siedzibą Szkoły jest miasto stołeczne Warszawa.  

Rozdział II 

Zadania organu prowadzącego Szkołę 

§ 2 

1. Organ prowadzący Szkołę odpowiada za jej działalność.  

2. Do zadań organu prowadzącego Szkołę należy w szczególności:  

a) zapewnienie warunków lokalowych i finansowych 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, programu wychowawczo - profilaktycznego, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

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 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
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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. 

4. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły oraz napisania egzaminu ośmioklasisty. 

5. Statutowe cele i zadania szkoły realizują: Dyrektor Szkoły, nauczyciele, zatrudnieni 

pracownicy we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, 

z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu 

z organem prowadzącym placówkę. 

 § 4 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określa Regulamin 

oceniania.  

§ 5 

1. Działalność Szkoły finansowana jest z opłat rodziców, dotacji budżetowych, a także ze 

środków 25 Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

oraz darowizn przekazywanych Szkole przez innych donatorów. 

2. Preliminarz budżetowy i sprawozdanie z jego realizacji opracowuje Dyrektor Szkoły 

a zatwierdza Zarząd. 

3. Rodzice ucznia zobowiązani są do wznoszenia następujących opłat: 

a) czesnego (rozumianego jako opłata za świadczenie usługi edukacyjnej); 

b) opłaty za egzamin lub zabawę rekrutacyjną; 

c) wpisowego; 

oraz na podstawie osobnej pisemnej deklaracji: 

a) opłat za obiady; 

b) opłat za uczestnictwo w zielonej szkole; 

c) opłat za wycieczki; 

d) opłat za uczestnictwo w zajęcia dodatkowych; 

e) opłat składki NNW. 

4. Opłaty należy wnosić zgodnie z Umową oraz zatwierdzonym przez Zarząd Regulaminem 

opłat stanowiącym załącznik do Statutu. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłaty 

naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. 

5. 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 za naukę danego ucznia w Szkole. Decyzja Zarządu w takiej 

sprawie jest decyzją ostateczną. 

6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych przed czasem, na 

jaki została zawarta, opłata wpisowego jest w części zwracana. Kwotę zwrotu rozliczamy 
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następująco – akt podpisania umowy jest wykorzystaniem wpisowego w wysokości 50 % 

pozostała część jest proporcjonalnie dzielona na lata pozostałe do ukończonej nauki 

przez dziecko. Szkoła zwraca niewykorzystaną część wpisowego po potrąceniu wszystkich 

zobowiązań finansowych. Rozpoczęty przez ucznia rok nauki jest policzony, jako 

wykorzystana część wpisowego. 

7. W przypadku nie wywiązywania się rodziców ucznia z obowiązku wnoszenia opłat 

wymienionych w punkcie 3 w wysokości równej lub większej niż wartość podwójnej 

opłaty za szkołę (czesne), Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów. Decyzja Dyrektora w takiej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych 

organów Szkoły. Rodzice ucznia mogą odwołać się od ww. decyzji do Zarządu w terminie 

7 dni od jej doręczenia. 

8. Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz nieodpłatnych usług 

osób fizycznych i instytucji. 

§ 6 

1. Szkoła, w granicach swoich możliwości, wypełnia zadania opiekuńcze, zapewnia opiekę 

zdrowotną, oraz stwarza warunki twórczego rozwoju 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. 

3. Obowiązki kierownika i opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę 

określa Szkolny regulamin wycieczek. 

4.  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. 
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2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez 

udział swoich przedstawicieli w organach Szkoły i władzach 25 Samodzielnego Koła 

Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

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 realizuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska 

kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 

5. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

a w szczególności: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i określa zakres obowiązków 

pracowników Szkoły, 

b) nadzoruje oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy 

w Szkole na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

e) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

g) odpowiada za właściwą organizację egzaminów, 

h) zatwierdza regulaminy wewnętrzne, 

i) ponosi odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie powierzonych mu środków 

finansowych, odpowiada za przestrzeganie preliminarza budżetowego, a także 

właściwe zabezpieczenie mienia szkoły,  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-07-2015&qplikid=1#P1A6
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j) odpowiada za całość dokumentacji Szkoły i prowadzenie jej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

k) odpowiada za działalność finansową Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz przekazanymi przez Zarząd kompetencjami, 

l) opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia:  

 arkusz organizacyjny Szkoły,  

 preliminarz budżetowy Szkoły,  

 okresowe sprawozdania z realizacji preliminarza budżetowego 

 informacje o działalności Szkoły,  

 roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne. 

m)  podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy, 

n) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, 

o) niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządowi Koła ustalenia wydawane 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

p) jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego nadzoru i kontroli inwestycji oraz 

remontów prowadzonych przez szkołę lub związanych z działalnością szkoły. 

Dyrektor może zlecać nadzór pracownikom szkoły upoważnionym przez Dyrektora 

lub jeśli jest taka konieczność uprawnionym podmiotom, 

q) zapewnia warunki dla działalności innym organom Szkoły 

§ 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.  

2. Rada Pedagogiczna może w celu określenia szczegółowych zasad działalności opracować 

Regulamin rady pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna stanowi forum dla wymiany doświadczeń w zakresie działalności 

wychowawczej i dydaktycznej Szkoły. 

4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły, który reprezentuje Radę Pedagogiczną 

na zewnątrz i kieruje jej pracami . 

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

6. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane 

do nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrania, zgodnie z zasadami określonymi 

w Ustawie. 

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 
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b) uchwalanie szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego 

określonych w Regulaminie oceniania. 

c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

e) występowanie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o dyscyplinarne skreślenie z listy 

uczniów. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy Szkoły,  

b) projekt decyzji Dyrektora o dyscyplinarnym skreśleniu ucznia ze Szkoły, o ile z takim 

wnioskiem nie wystąpiła sama Rada Pedagogiczna, 

c)  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień 

przyznawanych przez kuratora oświaty, ministra edukacji, prezydenta miasta. 

9. Rada Pedagogiczna dla realizacji zadań, o których mowa w § 10 pkt. 7-8, 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 wychowawczo – profilaktycznego, 

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. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są zawieszane przez Dyrektora Szkoły, jeżeli pozostają 

w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

§ 11 

1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski zwany Sejmikiem. 

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, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
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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 Zarząd 

2. Utworzenie Rady Rodziców ma na celu umożliwienie rodzicom wyrażania opinii 

o działalności Szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie programu wychowawczo - 

profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli. 

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: 

a) traktowania z szacunkiem i w poszanowaniu godności osobistej; 

b) zindywidualizowanej nauki gwarantującej wysoki poziom nauczania; 

c) tworzenia organizacji uczniowskich i aktywnego w nich uczestnictwa; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-06-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-06-2015&qplikid=1#P1A6
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d) oddziaływania na życie Szkoły poprzez osobistą czynną działalność w Samorządzie 

Szkolnym lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli w tym organie; 

e)  opieki zdrowotnej w zakresie świadczonym przez szkołę; 

f) korzystania z wszystkich obowiązkowych zajęć dydaktycznych dla danej klasy oraz 

wybranych zajęć pozalekcyjnych; 

g) legitymacji szkolnej. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków szkolnej społeczności w tym 

kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, okazywać wobec nich życzliwość 

i wolę współpracy; 

b) sumiennie realizować program dydaktyczny Szkoły na najwyższym własnym poziomie, 

c) aktywnie uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych, 

d) systematycznie i wytrwale pracować nad własnym rozwojem, 

e)  dbać o dobre imię i honor Szkoły, 

f) przestrzegać zasad kultury współżycia na terenie Szkoły oraz poza szkołą,  

g) odznaczać się schludnym wyglądem. 

3. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku: 

a) uchylania się od udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,  

b) nie wywiązywania się rodziców z terminowych opłat za kształcenie dziecka w Szkole, 

c) ciężkiego naruszenia dyscypliny szkolnej 

d) braku postępów w nauce, 

e) otrzymania przez dwa kolejne semestry oceny niższej niż poprawna z zachowania. 

f) kiedy rodzice nie akceptują założeń programowych szkoły. 

4. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określa  Regulamin rekrutacji do Społecznego 

Gimnazjum nr 4 im. W. Grabskiego STO w Warszawie 

Rozdział VI 

Nauczyciele 

§ 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 oczekiwać i wymagać kulturalnego stosunku do nich ze strony 

innych członków społeczności szkolnej. 

3. Nauczyciele mają obowiązek: 

a) prowadzić pracę dydaktyczno - wychowawczą z uczniami przydzielonych klas 

w zakresie nauczanego przedmiotu według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, 

b) szanować godność osobistą uczniów i ich prawo do własnych przekonań, 

https://www.sto4.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulamin_rekrutacji_SP.pdf
https://www.sto4.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulamin_rekrutacji_SP.pdf
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c)  przestrzegać wynikających z planu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, 

d) zapewnić bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzenia zajęć szkolnych 

i pozalekcyjnych, 

e) respektować zalecenia Dyrektora Szkoły; 

f) przestrzegać zasad etyki zawodowej. 

Rozdział VII 

Rodzice 

§ 15 

1. Rodzice mają prawo do pełnej informacji o programie dydaktyczno- wychowawczym 

szkoły, postępach w nauce swoich dzieci oraz o sprawach wychowawczych. 

2. Rodzice mogą wpływać na funkcjonowanie Szkoły poprzez: 

a) współpracę z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami, 

b) udział w pracach Rady Oddziałowej i Rady Rodziców, 

c)  udział w pracach 25 Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego. 

3. Rodzice mają obowiązek:  

a) ściśle współpracować ze Szkołą w procesie wychowawczym własnego dziecka, 

b) przestrzegać Statutu Szkoły i zarządzeń Dyrektora, 

c) pisemnie powiadomić Dyrektora Szkoły o zamiarze zabrania ucznia ze Szkoły 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się 

z pierwszym dniem miesiąca następującego pod dniu doręczenia zawiadomienia. 

d) przekazać niezwłocznie Szkole informacje o stanie zdrowia dziecka, (gdy dziecko jest 

ciężko chore, bądź, gdy pobyt danego dziecka w Szkole zagraża bezpieczeństwu 

innych dzieci) 

e) punktualnie, osobiście lub przez osobę wskazaną pisemnie przez rodzica/opiekuna 

prawnego, odbierać ucznia ze szkoły lub złożyć w sekretariacie szkoły pisemne 

upoważnienie ucznia do samodzielnego opuszczenia szkoły po zajęciach 

 Rozdział VIII 

Organizacja pracy Szkoły 

§ 16 

1. Cykl kształcenia w Szkole trwa trzy lata. 

2. Szkoła może prowadzić oddziały dwujęzyczne. 

3. O przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje wynik egzaminu . 

4. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji stanowiący załącznik 

do statutu. 



Statut Społecznego Gimnazjum Nr 4 im. W Grabskiego STO w Warszawie 
 

 

 13 

5. Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określają 

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. 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. 

7. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale. 

8. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa jej regulamin, zatwierdzany przez 

Dyrektora. 

9. 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. 

§ 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. 

6. Nauczanie języków obcych jest realizowane z podziałem na grupy. Decyzję o liczebności 

grup podejmuje Dyrektor Szkoły. 

§ 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 45 minut.   
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§ 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 posiada 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 25 Samodzielnego Koła Terenowego 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 oraz Regulamin oceniania, o którym mowa w § 4 obowiązują  

od 1 września 2018 r. 

 


