STATUT
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 4
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
UL. BACHMACKA 3
02-647 WARSZAWA
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

§ 1.
Społeczne Gimnazjum nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Warszawie, zwane dalej szkołą, jest prowadzone przez Samodzielne Koło Terenowe
nr 65 Towarzystwa z siedzibą w Warszawie przy Bachmackiej 3, zwane dalej Organem
Prowadzącym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
oraz statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwanego dalej Towarzystwem.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Kuratorium
Oświaty w Warszawie.
Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły.
Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także
powtarzać kwestii rozstrzygniętych w statucie.
Wewnątrzszkolny System Oceniania (zwany dalej WSO) jest zgodny z zapisami
rozporządzenia Ministra Edukacji z 30 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi zmianami), a
jego szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 1 niniejszego Statutu. Organem
stanowiącym zmiany w obrębie WSO jest Rada Pedagogiczna.
Szkoła jest trzyletnia i kończy się egzaminem dającym możliwość dalszego kształcenia
się.
§ 2.
Nadrzędna ideą szkoły jest dobro ucznia.
Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju
intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Szkoła – zgodnie z Deklaracją Programową Towarzystwa – zapewnia uczniom warunki
wszechstronnego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, jak również,
w granicach swoich możliwości, opiekę zdrowotną.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły i
organizacji działających na terenie szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami
pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Konwencji o Prawach Dziecka.
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5.

Realizacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych
z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 65 i Dyrektorem szkoły przez osoby prawne i
fizyczne, instytucje i organizacje.

§ 3.
Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się przy ulicy Bachmackiej 3 w Warszawie.

1.

2.

§ 4.
Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej rodzicami, nauczyciele i
wychowawcy (pracownicy pedagogiczni), zwani dalej nauczycielami oraz inni
pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną.
Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio lub przez
udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie
Uczniowskim.
§ 5.
Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową kształcenia ogólnego, zgodnie z programami nauczania dla poszczególnych
edukacji przedmiotowych zatwierdzonymi w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

1.

1.

1.
2.

3.

§ 6.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 7.
Szkoła jest finansowana z czesnego i innych opłat, dotacji budżetowych, a także ze
środków Organu Prowadzącego lub Towarzystwa oraz przekazywanych szkole przez
innych donatorów.
§ 8.
Liczebność klasy nie przekracza 20 osób. Zasada ta może być zmieniona przez Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego nr 65.
W szczególnych wypadkach Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 65 z własnej
inicjatywy lub na wniosek innych organów szkoły może zwiększyć, po konsultacji z
wychowawcą i Dyrektorem szkoły, liczebność konkretnej klasy, przy czym, gdy w tej
klasie w przyszłości zwolni się miejsce, klasa powraca do pierwotnej liczebności.
Rodzice każdorazowo powinni być informowani o zmianie liczebności klasy.
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ROZDZIAŁ II
Organy szkoły oraz zakres ich zadań
§ 9.
Organami szkoły są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
§ 10.
1. Organa szkoły działają zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz innymi dokumentami
szkoły i przepisami prawa oświatowego.
2. Uchwały organów szkoły sprzeczne z jej statutem lub innymi przepisami prawa mogą
być zawieszone lub uchylone przez Dyrektora. Dyrektor musi o takiej decyzji
niezwłocznie powiadomić organ szkoły, który uchwałę podjął, oraz Organ Prowadzący.
§ 11.
1. Organy szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Towarzystwa i Organu
Prowadzącego, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie
dotyczącej szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.
2. Organy szkoły (z wyjątkiem Dyrektora) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.
Dyrektor
§ 12.
1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 65
po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora jest Zarząd Samodzielnego
Koła nr 65 STO.
3. Czas pracy dyrektora jest nienormowany.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami.
§ 13.
1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności:
1.1. Przedstawia Organowi Prowadzącemu:
- okresową koncepcję pracy szkoły, odpowiada za jej właściwa realizację,
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- strukturę organizacyjną szkoły oraz zakresy obowiązków dla pracowników,
- preliminarz budżetowy szkoły,
- roczne sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz organizacyjno finansowej szkoły.
1.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz szkoły lub powierza jego sprawowanie
nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze.
1.3. Kontroluje pracę innych pracowników szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo i higienę pracy.
1.4. Nadzoruje realizację programów dydaktycznych i programu wychowawczego szkoły.
1.5. Odpowiada za całość dokumentacji szkoły oraz jej działalność finansową.
1.5. Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji administracyjnej i finansowej oraz właściwe
zabezpieczenie mienia szkoły.
1.6. Zapewnia warunki dla działalności innym organom szkoły.
1.7. Organizuje przyjęcia uczniów w oparciu o kryteria i zasady zatwierdzone przez Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego nr 65.
1.8. Wydaje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
1.9. Od decyzji Dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki oraz w sprawach skreślenia z listy uczniów przysługuje odwołanie do Kuratora
Oświaty.
1.10. Zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy
niezbędne dla funkcjonowania szkoły, a także dysponuje środkami finansowymi szkoły.
1.11. Od decyzji Dyrektora w sprawie rozwiązania umowy przysługuje prawo odwołania do
Zarządu Koła w terminie 7 dni od jej doręczenia.
1.12. Podejmuje decyzje o ukaraniu pracowników i nauczycieli oraz przedstawia Zarządowi
Samodzielnego Koła Terenowego nr 65 propozycje w sprawie przyznania nagród i premii.
1.13. Od decyzji o ukaraniu pracownikowi przysługuje prawo odwołania do Zarządu
Samodzielnego Koła Terenowego nr 65 w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.
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§ 14.
1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego
nr 65 i Rady Rodziców zwołanych na jego wniosek w sprawach istotnych dla szkoły.
2. Dyrektor szkoły winien być powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich
zebraniach rodziców zwoływanych przez wychowawców klas, organa szkoły lub władze
Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Rada Pedagogiczna
§ 15.
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

W szkole działa Rada Pedagogiczna.
W skład Rady Nauczycieli wchodzą wszyscy pracujących w szkole nauczyciele (w tym
pedagog, psycholog, bibliotekarz, pracownicy świetlicy) oraz Dyrektor szkoły.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
Rada Pedagogiczna jest, wraz z Dyrektorem, jest organem odpowiedzialnym za realizację
programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane
z nim decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
§ 16.
Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek Władz Społecznego Towarzystwa
Oświatowego.
Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 17.
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie Szkolnego Zestawu Programów nauczania oraz szkolnego zestawu
podręczników.
- zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii innych
organów szkoły;
- opiniowanie autorskich programów nauczania, koncepcji innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz zatwierdzanie ich wprowadzenia;
- określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
- zatwierdzanie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji oraz promocji uczniów;
- zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego oraz Koncepcji Pracy Szkoły;
- tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
- podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów;
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów;
- wymiana doświadczeń w zakresie działalności wychowawczej i dydaktycznej szkoły.
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- przedstawianie, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów szkoły albo
władz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, opinii w innych dotyczących szkoły
sprawach;
Rada Rodziców
§ 18.
Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym, który może być powoływany
przez ogólne zebranie rodziców.
Zasady wyboru przedstawicieli oraz tryb pracy Rady Rodziców określa jej regulamin
uchwalony przez Organ Prowadzący.
Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły albo Organu
Prowadzącego lub władz Towarzystwa ma prawo wyrażania opinii i składanie wniosków
w każdej dotyczącej szkoły sprawie ich właściwym adresatom.
Rada Rodziców nie reprezentuje szkoły ani SKT nr 65 STO na zewnątrz.

1.
2.
3.

4.

Samorząd Uczniowski

1.
2.
3.
4.

§ 19.
Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniowską.
Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych przez zebranie ogólne
uczniów.
Zasady wyboru przedstawicieli klas do Rady Uczniów oraz tryb pracy Rady określa jej
regulamin.
Regulamin Rady Uczniów powinien tworzyć warunki dla współpracy uczniów na zasadach
demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności
grupowej i indywidualnej.

ROZDZIAŁ III
Zasady rekrutacji

1.

2.
3.
4.
5.

§ 20.
Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego
przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną z zastrzeżeniem ust. 2 oraz po
podpisaniu przez rodziców oświadczenia, iż znany im jest statut szkoły.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu ucznia przy
uwzględnieniu kryterium nie wymienionego w ust. 1 ( miejsce dyrektorskie)
Komisję Egzaminacyjną powołuje Dyrektor.
Sposób przeprowadzenia i zakres egzaminu wstępnego oraz warunki przyjęcia ucznia
do szkoły określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
W szkole przyjmuje się również zasadę pierwszeństwa kandydatów posiadających
rodzeństwo uczące się w Zespole Szkół, o ile spełnia on/ona kryteria określone w par.
20.
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6. Szczegółowe zasady i tryb postepowania rekrutacyjnego określa Regulamin Rekrutacji /
dokument Zasady Rekrutacji do Gimnazjum.
§ 21.
1. W rekrutacji uzupełniającej do wszystkich klas stosuje się okres próbny oraz
sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów.
2. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii nauczycieli i pedagoga szkolnego.
§ 22.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów określa Regulamin rekrutacji.
ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki uczniów

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 23.
Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania
godności osobistej oraz własnych przekonań.
Uczniowie mają prawo do nauki w warunkach poszanowania ich godności.
Uczniowie mają prawo do wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, treści i sposobu
nauczania oraz do uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień.
Uczniowie mają prawo do przedstawiania swoich problemów wychowawcy klasy,
Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom, pedagogowi, psychologowi szkolnemu oraz
uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
Uczniowie mają prawo do tworzenia Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie mają prawo do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu
wiedzy i umiejętności.
Uczniowie mają prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzą sobie
z opanowaniem materiału, a także prawo do jego szczególnej opieki w przypadku, gdy
ich zainteresowania i możliwości pozwalają na wykroczenie poza obowiązujący
program.
§ 24.

1. Uczeń jest zobowiązany do wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę
oraz systematycznej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z
zasadami określonymi w WSO.
2. Uczeń zobowiązany jest do postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, do przestrzegania zasad współżycia
społecznego.
3. Uczeń zobowiązany jest do troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
dbania o czystość i porządek.
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§ 25.
Uczniowie są nagradzani i karani zgodnie z Regulaminem Szkoły i WSO.
§ 26.
Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu
Szkoły i nieprzestrzegania obowiązków ucznia.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
§ 27.
Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w
zakresie określonym art. 91 b ust. 2 Karty), Statutu i Regulaminu szkoły oraz uchwał władz
Towarzystwa i Organu Prowadzącego.
§ 28.
1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie wykonywać swoje obowiązki wobec uczniów
w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani do szanowania godności ucznia i
niestosowania wobec niego przemocy.
3. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać wynikających z planu godzin rozpoczęcia i
zakończenia zajęć oraz pełnić dyżury zgodnie z regulaminem i harmonogramem
dyżurów.
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są dbać o czystość i estetykę szkoły.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia dodatkowej pomocy uczniom tego
potrzebującym, a także powinien otaczać indywidualną opieką uczniów szczególnie
zainteresowanych jego dziedziną lub wykazujących szczególne uzdolnienia.
6. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z
Przedmiotowym systemem oceniania zgodnego z WSO.
7. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać na bieżąco wiadomości i umiejętności uczniów.
8. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji nauczania
odnotowywania spóźnień i nieobecności uczniów oraz uwag o ich pracy i zachowaniu,
do informowania wychowawcy klasy o trudnościach, osiągnięciach i zachowaniu
poszczególnych uczniów, do przekazywania rodzicom informacji dotyczących
osiągnięć i problemów dziecka w danej dziedzinie oraz do ustalenia sposobów
współpracy z rodzicami w tym zakresie.
9. Nauczyciel ma obowiązek rozpoznawać możliwości psychofizyczne oraz indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów i wykorzystywać wyników diagnoz w
procesie uczenia i nauczania oraz dostosowywać treści, metody i organizację nauczania
do możliwości psychofizycznych uczniów.
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10. Nauczyciel ma obowiązek organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla
uczniów, stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z
uwzględnieniem możliwości szkoły w tym zakresie.
11. Nauczyciel zobowiązany jest współpracować z wychowawcami klas oraz z innymi
nauczycielami, pedagogiem szkolnym i psychologiem.
12. Nauczyciel zobowiązany jest brać udział w szkoleniach organizowanych w szkole
i poza nią, doskonalić się zawodowo, poszukiwać nowych metod pracy
i dzielić się swymi doświadczeniami z innymi nauczycielami.
§ 29.
Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać dodatkowe polecenia Dyrektora szkoły, jeśli mają
one na celu dobro szkoły.

1.
2.
3.
4.

§ 30.
Nauczyciel ma prawo do pracy w poszanowaniu jego godności i wolności
światopoglądowej i wyznaniowej.
Ma prawo do swobody w wyborze metod i sposobów realizacji programu nauczania.
Nauczyciel ma prawo do rozwoju i doskonalenia zawodowego.
Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty
Nauczyciela (w zakresie określonym art. 91 b ust. 2 Karty), statutu i regulaminu szkoły
oraz uchwał władz Towarzystwa i Organu Prowadzącego a także Zakresy obowiązków
nauczycieli i wychowawców.

§ 31.
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły naruszający swoje obowiązki może być ukarany
upomnieniem, naganą albo usunięciem z pracy – zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy.
2. Pracownicy, którzy otrzymali więcej niż jedno upomnienie w danym miesiącu albo naganę
nie mogą być w tym miesiącu premiowani mimo osiągnięć w innym zakresie.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki rodziców
§ 32.
Działalność szkoły opiera się na współpracy szkoły z rodzicami.
§ 33.
1. Rodzice mają prawo do tworzenia Rady Rodziców.
2. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły rodzice maja prawo
zgłaszać wnioski i uwagi do organów szkoły oraz do Zarządu Samodzielnego Koła
Terenowego nr 65.
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1. W sprawach wychowawczych i edukacyjnych rodzice mają prawo do kontaktu z
wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem oraz psychologiem w ramach dni
otwartych lub w innym terminie ustalonym wspólnie z danym nauczycielem.
2. Rodzice mają prawo być informowani na bieżąco przez wychowawcę klasy i nauczycieli o
postępach w edukacji i zachowaniu dziecka.
§ 34.
1. Rodzice zobowiązani są do współpracy z wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi,
pedagogiem oraz psychologiem w sprawach edukacji i zachowania się ich dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w wyznaczonych harmonogramem zebraniach
rodziców z wychowawcą klasy.
3. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie zawiadamiać szkołę o nieobecności dziecka oraz
usprawiedliwić tę nieobecność.
§ 35.
1. Rodzice zobowiązania są opłacać naukę w szkole w wysokości ustalonej przez Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego nr 65 w terminie do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc,
a także opłacać zajęcia dodatkowe dziecka, a także regulować inne opłaty w ustalonym
przez strony terminie.
2. Opóźnienie we wniesieniu czesnego lub innych opłat powoduje konieczność zapłaty kary w
wysokości ustalonej przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 65.
3. Niewywiązywanie się rodziców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może stanowić
podstawę do skreślenia ucznia z listy uczniów.
4. W przypadku rezygnacji rodziców z nauki dziecka w szkole lub w przypadku usunięcia
ucznia wpisowe, czesne i inne opłaty za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi, a
niezapłacone będą egzekwowane.
5. W przypadku opuszczenia szkoły przez ucznia po 31 marca jego rodzice obowiązani są
opłacić czesne do końca roku szkolnego.
ROZDZIAŁ VII.
Organizacja pracy w szkole

1.

2.
3.
4.

§ 36
Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem możliwości
uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz koncepcji pracy szkoły i innych
stosownych przepisów.
Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
nauczycielowi uczącemu w tym Oddziale.
W szkole naucza się dwóch nowożytnych języków obcych: języka angielskiego oraz
drugiego języka obcego do wyboru.
W szkole realizacja obowiązkowych godzin wychowania fizycznego odbywa się podczas
zajęć wychowania fizycznego oraz w sekcjach sportowych.
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§ 37.
1. W szkole działa powołany przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 65 Szkolny
Fundusz Samopomocy, którego celem jest pomoc uczniom i rodziców znajdujących się w
trudnej sytuacji losowej.
2. Szczegółowe zasady działania Funduszu Stypendialnego reguluje osobny regulamin.

1.
2.

5.
6.

§ 38
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są
bezpłatne, za wyjątkiem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych i korekcyjnokompensacyjnych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę pielęgniarską.
W budynku i terenie wokół szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 39.
1. Statut szkoły może być zmieniony uchwałą Organu Prowadzącego z inicjatywy własnej lub
na wniosek jednego z organów szkoły. Zmiany Statutu opiniuje Rada Pedagogiczna.
2. Organ Prowadzący przed zmianą statutu winien zasięgnąć opinii organów szkoły.
§ 40.
Statut i regulamin szkoły winny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
§ 41.
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
§ 42.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
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