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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. I Społeczna Szkoła Podstawowa  Specjalna „Dać Szansę” Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Warszawie zwana dalej Szkołą, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach 

szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Biuro 

Edukacji m. st. Warszawy. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego nr 102 (SKT STO Nr 102), w imieniu którego bezpośredni 

nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, zwany dalej Zarządem. Do zadań organu 

prowadzącego Szkołę należy w szczególności: 

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, oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. 

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

4. I Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Dać Szansę”, zwana dalej „Szkołą”, wchodzi 

w skład Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego, zwanego dalej Zespołem, prowadzonego przez Samodzielne Koło 

Terenowe nr 102 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.  

5. Szkoła używa pieczęci urzędowych – zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawa wewnętrznego regulującym działalność 

Szkoły. Tworzone regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii 

zawartych w Statucie. 

7.  Siedzibą Szkoły jest budynek na ul. Głogowej 2 B w Warszawie 

 

§ 2 

1. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym 

a) z autyzmem,  

b) z niepełnosprawnością sprzężoną.  

2. Okres nauki w Szkole trwa osiem lat.  

3. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność okres nauki może być przedłużony:  

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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a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,  

b)  o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna: 

a) na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

b) Po uzyskaniu opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba 

przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w 

opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

5. Do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie w wieku od 6 do 20 lat.  

§ 3 

1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro uczniów.  

2. Szkoła, zgodnie z Deklaracją Programową Towarzystwa, zapewnia uczniom warunki 

twórczego rozwoju. 

3. 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, Konwencji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Osób 

Niepełnosprawnych. 

4. Działalność programowa Szkoły uwzględnia zapisy Podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym 

i ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5. Programy dydaktyczne, rewalidacyjne oraz inne, realizowane przez Szkołę, mogą być 

skorelowane z programami realizowanymi przez pozostałe placówki prowadzone przez 

SKT STO Nr 102. 

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

świadectw ukończenia szkoły. 

7. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną 

dbającą o dobre imię i interes szkoły. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą 

w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach 

szkoły oraz władzach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

§ 4 

1. O przyjęciu do szkoły decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego. 

2.  Przebieg rekrutacji określa  Regulamin Rekrutacji oraz przyjęty na dany rok 

harmonogram rekrutacji.  

3. Przystąpienie przez kandydata do rekrutacji oznacza akceptację przez niego i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) obowiązującego regulaminu rekrutacji. 

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły w ramach rekrutacji podejmuje Dyrektor Szkoły na 

podstawie rekomendacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 
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5. Potwierdzeniem przez rodziców lub prawnych opiekunów (zwanych dalej rodzicami) 

zapisania dziecka do szkoły jest wpłacenie wpisowego oraz wypełnienie ankiety 

i oświadczenia o płatnościach. 

6. Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia 

zawiera organ prowadzący.  

7. Zasady wyboru przedstawicieli do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i tryb pracy Komisji 

określa Regulamin Rekrutacji. 

§ 5 

1. Funkcje Rady Pedagogicznej dla Szkoły pełni Rada Pedagogiczna Zespołu.  

2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 

§ 6 

1. Funkcja Dyrektora Szkoły sprawowana jest przez Dyrektora Zespołu.  

2. Księgowość i administracja Szkoły prowadzone są przez Zespół.  

3. Przychody i wydatki Szkoły są księgowo wyodrębnione.  

§ 7 

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

środków Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

nr 102 oraz darowizn przekazywanych Zespołowi przez innych donatorów. 

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

a zatwierdza Zarząd. Dokumenty te stanowią podstawę ustalanych przez Zarząd 

wysokości opłat obowiązujących w Szkole. 

3. Rodzice ucznia zobowiązani są do wznoszenia następujących opłat w wysokości ustalonej 

przez Zarząd: 

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

b) wpisowego; 

oraz na podstawie osobnej deklaracji: 

a) opłat za obiady; 

b) opłat za uczestnictwo w zielonej szkole; 

c) opłat za wycieczki;  

d) opłat za obozy letnie lub zimowe. 

4. Każdy Rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

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

opłat. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłaty naliczane będą ustawowe odsetki 

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

sprawie jest decyzją ostateczną. 

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

jaki została zawarta, opłata wpisowego nie jest zwracana. Akt podpisania umowy jest 

wykorzystaniem wpisowego w wysokości 100 %. 

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

czesnego, w wysokości równej lub większej wartości podwójnej opłaty za szkołę (czesne), 

Dyrektor 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.  

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

osób fizycznych i instytucji. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

§ 8 

1. Głównym celem Szkoły jest przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do dobrego funkcjonowania indywidualnego i społecznego oraz przygotowanie uczniów 

do samodzielnego życia w miarę ich indywidualnych możliwości. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a także zawarte w opracowanych przez Radę Pedagogiczną: 

a) Koncepcji pracy szkoły, 

b) Programie wychowawczo - profilaktycznym, 

3. Zadania Szkoły realizowane są w zakresie: 

a) tworzenia optymalnych warunków rozwoju uczniów, w ramach zajęć 

dydaktycznych i wychowawczych; 

b) udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej; 

c) organizowania specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej; 

d) organizowania zajęć dodatkowych dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

ich potrzeb i możliwości rozwojowych; 

e) umożliwiania rozwoju zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych 

programów nauczania i wychowania; 

f) współdziałania z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i ich rodzinom; 
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g) współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki; 

h) określania zasad organizacyjno- porządkowych. 

4. Statutowe cele i zadania szkoły realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 

w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

§ 9 

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

zdrowotną. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

a) sprawowaniu opieki nad uczniami przebywającymi w Zespole przez nauczycieli 

prowadzących zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

b) opiece nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły  takich jak wycieczki, zielone 

lub białe szkoły, obozy.  

2. Obowiązki kierownika i opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę 

określa Szkolny regulamin wycieczek. 

3. Zapewnienie opieki zdrowotnej przez Szkołę jest zgodne ze standardami medycyny 

szkolnej  i polega w szczególności na: 

a) prowadzeniu profilaktyki; 

b) prowadzeniu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;  

c) udzielaniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, nagłych zachorowaniach,  

wypadkach i urazach. 

Rozdział III 

Organizacja pracy Szkoły 

§ 10 

1. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły opracowuje Dyrektor we współpracy 

z nauczycielami uczącymi w szkole.  

2. 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. 

3. Z organizacją roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje uczniów i rodziców na początku 

roku  szkolnego.  

4. Organizacje stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

i indywidualnych  określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny  pracy. 
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5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

6. Dyrektor szkoły może zdecydować o realizacji zajęć edukacyjnych  z podziałem na grupy, 

w formie blokowej oraz w innej formie niż zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym. 

7. W szkole prowadzone są  zajęcia rewalidacyjne.  

a) Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. 

b) Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie 

edukacyjno - terapeutycznym ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w wielospecjalistycznej ocenie 

funkcjonowania ucznia. 

8. W szkole organizowane są zajęcia indywidualne mające na celu rozwijanie wyobraźni, 

zainteresowań, motywacji do działania i aktywności uczniów.  

§ 11 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy. 

2. Liczba uczniów w oddziale klasowym wynosi od 2 do 7 osób. 

3. O składzie i liczebności zespołu klasowego decyduje Dyrektor na podstawie  opinii Rady 

Pedagogicznej. 

4. W celu zapewnienia realizacji Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dla szkoły 

podstawowej mogą być organizowane oddziały edukacyjno-terapeutyczne. O doborze 

uczniów do oddziałów decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne. Najważniejszym kryterium jest dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, 

że są dla niego stworzone najkorzystniejsze warunki, które będą wspomagać jego rozwój. 

5. Możliwe jest czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu klasowego oraz 

dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.  

6. Nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z indywidualnym programem 

edukacyjno - terapeutycznym, zachowując korelację treści nauczania, wychowania 

i profilaktyki.  

7. Jednostka lekcyjna jest dostosowana do możliwości i potrzeb uczniów. 

§ 12 

1. W uzasadnionych przypadkach edukacja dzieci może być prowadzona w formie 

nauczania indywidualnego: 

a) nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia realizację edukacji w zespole klasowym, 

b) nauczanie indywidualne może odbywać się w szkole lub w domu ucznia, 

c) decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor Szkoły. Podstawą wydania decyzji jest wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów) i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 
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§ 13 

1. Szczegółowa organizacja pracy Szkoły oraz zasady kultury współżycia i porządku 

szkolnego określone są w Regulaminie Zespołu. 

§ 14 

1. Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

§ 15 

1. Ocena postępów ucznia dokonywana jest dwa razy w roku szkolnym, jeden raz na koniec 

pierwszego i jeden raz na koniec drugiego semestru, na podstawie opracowanego dla 

każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).  

2. Podstawą klasyfikacji rocznej ucznia jest na wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania 

ucznia. Ocena jest opisowa i dokonuje jej zespół nauczycieli. Ocenę wpisuje się do 

arkusza ocen. 

3. Ocena z zachowania jest oceną opisową i polega na rozpoznaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia (z uwzględnieniem specyfiki jego 

funkcjonowania).  

4. Ocena z religii jest oceną wyrażoną stopniem w skali od 1 do 6. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

6. O ukończeniu Szkoły przez ucznia postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

7. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej, a jego szczegółowy opis stanowi załącznik do niniejszego statutu. Organem 

stanowiącym zmiany w obrębie WSO jest Rada Pedagogiczna ZSSS „Dać Szansę” STO.  

§ 16 

1. Dyrektor powierza każdy zespół klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym zespole, który sprawuje obowiązki wychowawcy. 

2. Dyrektor przydziela wychowawcy jednego z pracowników szkoły, który pełni obowiązki 

pomocy nauczyciela. 
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Rozdział IV 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 17 

1. Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor;  

b) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”; 

c) Komisja Stypendialna Zespołu, zwana dalej „Komisją Stypendialną”. 

d) Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej „Komisją Rekrutacyjną” 

2. Organy Zespołu są wspólne dla: I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” 

STO oraz Społecznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Dać Szansę” STO.  

3. Szkołą zarządza Dyrektor Szkoły. 

4. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązywany jest i rozwiązywany przez organ prowadzący, 

reprezentowany przez prezesa Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego nr 102, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

5. Zarząd SKT STO Nr 102 wykonuje w stosunku do Dyrektora czynności z zakresu prawa 

pracy. 

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

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

8. Dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 

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

a w szczególności: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

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

stanowiących; 

d) zatwierdza regulaminy wewnętrzne; 

e) określa zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

f) odpowiada za całość dokumentacji Szkoły oraz jej działalność finansową, 

w ramach kompetencji przekazanych przez Zarząd;  

g) zapewnia warunki działalności innym organom Szkoły; 

h) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia: 

 arkusz organizacyjny Szkoły; 

 preliminarz budżetowy Szkoły; 

 okresowe sprawozdania z działalności Szkoły;  

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

 projekty innowacyjne Szkoły oraz sposoby ich finansowania;  

i) dysponuje środkami finansowymi Szkoły przy czym wielkość zobowiązań 

prawnych, finansowych, zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora może być 

ograniczona uchwałą organu prowadzącego; 

j) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie 

i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia 

Szkoły; 

k) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

l) organizuje przyjmowanie uczniów; 

m) podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy. 

10. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organu prowadzącego zwołanych na jego 

wniosek i w części tego wniosku dotyczącej. W innych posiedzeniach organu 

prowadzącego może uczestniczyć na jego zaproszenie.  

11. Dyrektor ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez 

organy Szkoły lub organ prowadzący.  

§ 18 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna. W jej skład wchodzą Dyrektor oraz wszyscy 

nauczyciele. 

2. W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, za zgodą Dyrektora, zaproszeni goście, 

wyłącznie z głosem doradczym.  

3. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej.  

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

wychowawczej i dydaktycznej Zespołu.  

5. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który reprezentuje Radę Pedagogiczną na zewnątrz 

i kieruje jej pracami. 

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

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 przedłużania okresu nauki; 

e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego; 

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


I Społeczna Szkoła Specjalna „Dać Szansę” STO 
 
 

11 
 

g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

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

wnioskiem nie wystąpiła sama Rada Pedagogiczna; 

c) przydział nauczycielom stałych obowiązków i zajęć; 

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

przyznawanych przez kuratora oświaty, ministra edukacji, prezydenta miasta. 

7. Rada Pedagogiczna dla realizacji zadań może tworzyć komisje i zespoły oraz określać 

zakres i tryb ich prac. Cele i zadania zespołu mogą obejmować: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w realizacji programów nauczania i programu 

wychowawczego; 

b) współdziałanie w tworzeniu programu rozwoju Szkoły; 

c) organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 

d) opracowywanie zasad szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego; 

e) współdziałanie w organizacji pracowni, a także wyposażenia Zespołu w pomoce 

dydaktyczne; 

f) wspólne tworzenie i opiniowanie projektów i innowacji. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są zawieszane przez Dyrektora, jeżeli pozostają 

w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział V 

Komisja Stypendialna Zespołu 

§ 19 

1. Komisja Stypendialna jest organem podejmującym decyzje w sprawie przyznawania 

stypendium uczniom Zespołu. 

2. Organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania regulaminu Komisji Stypendialnej.  

3. Komisja stypendialna powoływana jest na zebraniu rodziców, przy obecności co najmniej 

połowy z nich, licząc po jednej osobie za każdego ucznia Zespołu.  

4. Kadencja Komisji Stypendialnej trwa trzy lata. Kadencja może ulec skróceniu, jeśli uzna 

tak zebranie rodziców, w którym udział weźmie co najmniej połowa z ogólnej liczby 

rodziców, licząc po jednej osobie za każdego ucznia Zespołu. 

5. Zasady wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej i tryb pracy Komisji oraz zasady 

przydzielania stypendium określa regulamin Komisji Stypendialnej. 
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Rozdział VI 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

§ 20 

1. Komisja Rekrutacyjna jest organem podejmującym decyzje w sprawie pzryjmowania 

uczniów do Szkoły. 

2. Komisja Rekrutacyjna powoływana jest przez Dyrektora Szkoły.   

3. Kadencja Komisji Stypendialnej od momentu powołania do dnia rozpoczęcia nauki przez 

nowoprzyjętego ucznia.  

4. Zasady wyboru przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej i tryb pracy Komisji oraz 

harmonogram określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej. 

5. Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana do opracowania regulaminu Komisji 

Rekrutacyjnej.  

Rozdział VI 

Uczniowie 

§ 21 

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

osobistej oraz własnych przekonań.  

2. W szczególności uczeń ma prawo do:  

a) traktowania z szacunkiem i w poszanowaniu godności osobistej; 

b) zindywidualizowanej nauki gwarantującej wysoki poziom nauczania; 

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

wybranych zajęć pozalekcyjnych; 

d)  legitymacji szkolnej. 

e) jawnej i umotywowanej oceny jego zachowania oraz postępów w nauce; 

f) ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez Zespół lub Społeczne 

Towarzystwo Oświatowe; 

g) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Zespół; 

h) zgłaszanie nauczycielom i właściwym organom Zespołu wniosków i postulatów 

dotyczących spraw uczniowskich; 

3. Do obowiązków ucznia w miarę jego możliwości i funkcjonowania psychofizycznego 

należą:   

a) udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich; 

b) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich członków szkolnej społeczności w tym 

kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, okazywanie wobec nich 

życzliwości i woli współpracy; 

c) dbałość o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jego mienia; 

d) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne 
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i innych uczniów; 

e) przestrzeganie zasad kultury współżycia w społeczności szkolnej oraz poza nią; 

f) dbanie o schludny wygląd, przy czym pożądane jest, aby w dniach uroczystości 

szkolnych i szczególnych imprez uczeń występował w stroju galowym,  

4. Jeżeli możliwości psychofizyczne ucznia utrudniają mu korzystanie z powyższych praw 

oraz stosowanie się do obowiązków, w jego imieniu występują rodzice.  

§ 22 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku: 

a) nie wywiązywania się rodziców z terminowych opłat za kształcenie dziecka w Szkole; 

b) kiedy zagraża własnemu bezpieczeństwu, poprzez autoagresywne zachowania; 

c) stwarzania sytuacji  zagrażających  bezpieczeństwu innych uczniów; 

d) kiedy ze względu na ograniczone warunki lokalowe Szkoła nie jest w stanie zapewnić 

realizacji jego edukacji z uwzględnieniem funkcjonowania psychofizycznego oraz 

zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej. 

3. O ww. decyzji powiadamiani są: 

a) organ prowadzący Szkołę, 

b) rodzice/opiekunowie ucznia, 

c) szkoła rejonowa, do której należy uczeń. 

 

Rozdział VII 

Nauczyciele 

§ 23 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy określają 

przepisy Kodeksu oraz Karty Nauczyciela mające zastosowanie do nauczycieli szkół 

niepublicznych oraz uchwały organu prowadzącego.  

2. Nauczyciele w szczególności mają prawo:  

a) oczekiwać i wymagać kulturalnego stosunku do nich ze strony innych członków 

społeczności szkolnej; 

b) do współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania w Zespole; 

c) do wdrażania własnych metod nauczania i wychowania. 

3. W szczególności do obowiązków nauczycieli należą:  

a) dbałość o jakość pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej; 

b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności: 

 bieżące kontrolowanie frekwencji uczniów z potwierdzaniem w dziennikach zajęć; 
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 ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych; 

 szczególne zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych 

wyjść i wycieczek;  

 podejmowanie decyzji o formie przekazywania uczniów, po zakończonych 

zajęciach, bezpośrednio pod opiekę innego nauczyciela; 

 przekazywanie uczniów do sali zajęć pozaszkolnych (jeśli są ich uczestnikami) po 

ostatniej godzinie lekcyjnej zgodnie z Regulaminem przekazywania ucznia 

obowiązującym w Placówce Pozaszkolnej. 

c) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy oraz ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych; 

d) udzielanie pomocy w indywidualnym przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów;  

e) udział w pracach Rady Pedagogicznej; 

f) przestrzeganie zasad etyki zawodowej; 

g) przestrzeganie zasad współżycia społeczności szkolnej; 

h) respektowanie zaleceń Dyrektora; 

i) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia.  

4. Organ prowadzący i Dyrektor są zobowiązani z urzędu wystąpić w obronie nauczyciela, 

gdy zostaną naruszone prawa przysługujące nauczycielowi.  

 

Rozdział VIII 

Rodzice 

§ 24 

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 Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego nr 102. 

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 o zamiarze zabrania ucznia ze Szkoły z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po dniu doręczenia zawiadomienia. 
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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). 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 25 

1. Statut szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu. Propozycja zmian powinna 

być zaopiniowana przez Dyrektora Szkoły. Propozycje zmian w Statucie szkoły mogą 

wnosić: 

a) organy szkoły; 
b) organ prowadzący – Zarząd SKT STO Nr 102; 

2. Postanowienie niniejszego Statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników 

Szkoły. 

3. Statut Szkoły dostępny jest w sekretariacie Zespołu oraz na stronie internetowej Zespołu. 

4. 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. 

§ 26 

1. Szkoła posiada hymn szkolny. 

2. Szkoła może posiadać imię,  sztandar i ceremoniał szkolny. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 27 

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 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

nr 102. Dokumentacja procesu dydaktycznego Szkoły w razie jej likwidacji zostanie 

przekazana do archiwum Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 28 

Sprawy nieregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

prawo. 

§ 29 

Każda zmiana Statutu wymaga ogłoszenia ujednoliconego tekstu na stronie internetowej 

Zespołu. 

§ 30 

Niniejszy Statut oraz Regulamin oceniania, o którym mowa w § 15 obowiązują od 1 września 

2017 r. 


