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Statut  

Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Szkoły Marzeń w Piasecznie 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Marzeń w Piasecznie 

2. Nazwa jest używana przez Szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 

używany skrót „NSM  I st. Szkoła Marzeń w Piasecznie” 

3. Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

4. Szkoła ma swoją siedzibę w Piasecznie przy ulicy Zielonej 14 

5. Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Marzeń w Piasecznie jest szkołą artystyczną 

dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość kontynuacji kształcenia w 

szkołach muzycznych II st. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą z ramienia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego jest Centrum Edukacji Artystycznej. 

Rozdział 2  

Organ prowadzący 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest „SAPIENTIA” Spółka z. o o z siedzibą w Łodzi przy 

ulicy Nawrot 4 lok. 7 

2. Do zadań organu prowadzącego należy: 

 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki 

 Zapewnienie obsługi finansowej, prawnej oraz administracyjnej 

 Zapewnienie pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, niezbędnego do realizacji 

programów dydaktyczno – wychowawczych oraz innych zadań określonych 

statutem 

 Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz działań inwestycyjnych w tym 

zakresie 
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 Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Szkoły  

 Zarządzanie środkami finansowymi i majątkiem Szkoły 

 Nadzór nad realizacją celów i zadań ujętych statutem 

 Powoływanie oraz odwoływanie Dyrektora Szkoły 

3. Organ prowadzący szkołę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. Organ 

prowadzący szkołę  jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji, zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji, nauczycieli, rodziców, 

uczniów oraz Centrum Edukacji Artystycznej. 

Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. nr 95 

poz. 425 z dalszymi zmianami) o systemie oświaty oraz w przepisach Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych 

2. Podstawowe cele i zadania Szkoły to: 

 Umożliwienie zdobycia umiejętności oraz wiedzy na poziomie pozwalającym na 

uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia 

 Przygotowanie najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki w szkole 

muzycznej II stopnia 

 Stymulacja i rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży w sposób 

dostosowany do ich wieku i indywidualnych możliwości 

 Ukształtowanie wrażliwego, aktywnego i świadomego odbiorcy szeroko 

rozumianej kultury i sztuki 

 Aktywizacja środowiska lokalnego w sferze działań artystycznych a w 

szczególności muzycznych 

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej dzieci i młodzieży 

 Promocja i popularyzacja kultury muzycznej oraz edukacja kulturalna lokalnego 

środowiska 
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§ 4 

Szkoła realizuje zadania i cele o których mowa w ust. 2 poprzez: 

 Organizacje i prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie 

przedmiotów przewidzianych w ramowym planie nauczania zgodnym z 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Organizowanie różnego rodzajów występów publicznych, prezentujących 

osiągnięcia szkolne uczniów  

 Uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach, przeglądach 

regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kursach i warsztatach 

muzycznych 

 Angażowanie uczniów oraz ich najbliższego otoczenia w działania kulturalne takie 

jak: wyjścia do teatrów, galerii, filharmonii; warsztaty artystyczne; wspólne 

projekty artystyczne 

 Współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwoju kulturalnym gminy i powiatu 

poprzez 

a) Udział w lokalnych imprezach kulturalnych 

b) Nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalnymi i artystycznymi w 

celu wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań artystycznych 

c) Czynny udział w organizacji wydarzeń kulturalnych a w szczególności 

muzycznych na terenie gminy 

 Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów poprzez: 

a) Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic/opiekun prawny 

b) Zebrania informacyjne i problemowe 

c) Indywidualne spotkania z nauczycielami i kadrą zarządzającą 

d) Pedagogizacja rodziców/opiekunów prawnych w zakresie treści 

dydaktyczno – wychowawczych w celu optymalizacji indywidualnego 

rozwoju każdego ucznia 

e) Organizacja warsztatów, kursów dla rodziców/opiekunów prawnych 

f) Zachęcanie rodziców/opiekunów prawnych do działań prokulturowych a 

w szczególności muzycznych, zarówno w Szkole jak i poza nią 

g) Organizacja koncertów i imprez okolicznościowych prezentujących 

osiągnięcia szkoły, jej działalność i umiejętności artystyczne uczniów 
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h)  Organizacja różnego rodzaju wydarzeń umożliwiających integrację 

środowiska szkolnego ze środowiskiem rodzinnym ucznia – wycieczki, 

wyjścia na koncerty, festyny itp. 

 Opracowanie i realizację Szkolnego Planu Wychowawczego  dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska oraz wskazującego wartości 

szczególnie istotne dla Szkoły (Szkolny Plan Wychowawczy stanowiący osobny 

dokument) 

 Opracowanie i realizację Szkolnych Programów Nauczania w zakresie 

przedmiotów przewidzianych w ramowym planie nauczania zgodnym z 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Rozdział4 

Organy Szkoły 

§ 5 

1. Organami Szkoły są: 

 Dyrektor 

 Rada Pedagogiczna 

§ 6 

Dyrektor 

1. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz 

2. Wykonując swoje zadania Dyrektor ściśle współpracuje z pozostałymi Organami Szkoły 

3. Do zadań Dyrektora szkoły należy w szczególności: 

 Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły 

 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 

 Sprawowanie nadzoru artystycznego 

 Sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej  

 Realizacja uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną w ramach jej kompetencji 

stanowiących 

 Informowania, pozostałych Organów Szkoły o wynikach działalności Szkoły oraz 

wnioskach wypływających z nadzoru pedagogiczno - artystycznego 

 Organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej 
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 Sprawowanie opieki na Uczniami w celu zapewnienia im optymalnych warunków 

do nauki i rozwoju 

 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 Planowanie i organizowanie pracy Szkoły w oparciu o założenia i koncepcje 

przedstawione przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz wg obowiązujących 

rozporządzeń MKiDN 

 Bieżąca kontrola i mierzenie jakości realizacji założeń programowo – 

wychowawczych 

 Kreowanie, we współpracy z organem prowadzącym, szeroko rozumianego 

wizerunku Szkoły 

 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i skreślania z listy uczniów 

zgodnie z zasadami zawartymi w statucie 

 Podejmowanie decyzji we współpracy z Radą Pedagogiczną, o udzieleniu 

indywidualnego toku nauczania lub wydłużenia standardowego czasu nauczania w 

Szkole o jeden rok w przypadku uczniów o potwierdzonej głębokiej dysfunkcji lub 

niepełnosprawności 

 Nawiązanie i rozwój współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi 

placówkami kulturalno – oświatowymi 

 Opracowanie i realizacja  planu rozwoju szkoły w oparciu o wyniki działań 

zespołów ewaluacyjnych i własnych form nadzoru edukacyjno - artystycznego 

 Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy w 

szczególności; 

 Podejmowanie decyzji w porozumieniu z Organem Prowadzącym, w zakresie 

zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników Szkoły 

 Wyznaczanie zakresu obowiązków dla poszczególnych nauczycieli i pracowników 

Szkoły, zgodnie z ich wykształceniem, kwalifikacjami i stanowiskiem 

 Umożliwienie nauczycielom jak najlepszej realizacji ich zadań oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych w tym awansu zawodowego 

 Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

Pracownikom szkoły 

 Przyznawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 
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 Powoływanie zespołów ewaluacyjnych oraz problemowych w zależności od 

potrzeb i możliwości Szkoły 

 Powoływanie Wicedyrektora oraz kierowników sekcji 

§ 7 

1. Dyrektor ma prawo do: 

 Udzielenia pełnomocnictw w zakresie działań  nie leżących w jego wyłącznych 

kompetencjach 

 Uczestniczyć w zebraniach pozostałych Organów Szkoły 

 Bycia poinformowanym oraz obecności na wszelkiego rodzaju zebraniach szeroko 

rozumianej społeczności szkolnej  

 Wstrzymania realizacji uchwał Rady Pedagogicznej jeżeli nie są one zgodne z 

obowiązującym prawem i przepisami 

 Bycia poinformowanym o wszelkiego rodzaju formach uczestniczenia Szkoły w 

zewnętrznych wydarzeniach kulturalno – artystycznych oraz innych  działaniach 

zewnętrznych 

§ 8 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest Organem kolegialnym w którego skład wchodzą Dyrektor oraz  

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole 

2. Rada Pedagogiczna jest Organem opiniodawczo – doradczym Dyrektora Szkoły  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania  

5. Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest realizacja statutowych założeń i zadań 

dydaktyczno – wychowawczych oraz podejmowanie decyzji z tym związanych 

6. Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Osoby te mają podczas 

zebrania głos doradczy i nie biorą bezpośrednio udziału w głosowaniach.  

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb 
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9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 

członków Rady.   

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący ma 

głos decydujący. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu tejże, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.  

12. Zebrania Rady Pedagogiczne są protokołowane przez wybranego członka Rady 

Pedagogicznej 

13. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej 

stanowiący osobny dokument. 

§ 9 

1. Do podstawowych kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

 Opracowanie i zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznej 

 Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły  

 Opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym rocznego kalendarza i  

tygodniowych planów pracy 

 Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów 

 Uchwalenie statutu i jego nowelizacji 

 Uchwalenie planów wychowawczo – dydaktycznych i ich nowelizacji 

 Uchwalanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych planowanych w Szkole 

 Zatwierdzenie Szkolnych Programów Nauczania oraz podręczników 

 Rozpatrywanie i zgłaszanie wniosków 

 Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień 
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§ 10 

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o 

odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji 

kierowniczej. Wniosek wymaga uzasadnienia prawnego i merytorycznego. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

Rozdział 5 

Organizacja Szkoły 

§ 11 

Organizacja roku szkolnego 

1. Kalendarz roku szkolnego jest zgodny z terminami podanymi przez Centrum Edukacji 

Artystycznej na podstawie rozporządzenia  MKiDN z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

2. Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni rozpoczęcia i zakończenia roku 

szkolnego określa Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie w/w rozporządzenia 

MKiDN 

3.  Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może ustalić dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze maksymalnie 6 dni opierając 

się na w/w rozporządzeniu MKiDN 

4. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie szkolnego planu nauczania oraz 

ramowego planu nauczania zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem MKiDN 

5. Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez Organ prowadzący w porozumieniu z 

jednostką nadzoru pedagogicznego 
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§ 12 

Organizacja pracy szkoły 

1. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć 

ustalany przez  Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z kadrą nauczycielską 

2. Czas trwania cyklu kształcenia: 

 Cykl 6 – letni   dla dzieci rozpoczynających naukę  w wieku od 5 do 9 roku życia 

 Cykl 4 – letni  dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku od 10 do 16 

roku życia 

 Po zakończonym cyklu nauczania absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia 

szkoły muzycznej I stopnia  

3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym 

4. Kształcenie przebiega w oparciu o plany nauczania opracowane zgodnie z przepisami w 

sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach artystycznych, zgodnych z 

obowiązującym rozporządzeniem MKiDN 

5. Zajęcia szkolne odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 13:00 – 21:00.  W przypadku konieczności organizacji dodatkowych zajęć 

mogą się one odbywać również w sobotę.  

6. Klasy mogą być maksymalnie 12 osobowe.  Za zgodą organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów. 

7. Podstawową jednostką czasu jest godzina lekcyjna trwająca 45 minut. 

8. Czas trwania poszczególnych zajęć w poszczególnych klasach określa tygodniowy rozkład 

zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania 

zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem MKiDN 

9. W przypadku ucznia szczególnie uzdolnionego Dyrektor może zwiększyć wymiar czasu 

zajęć z instrumentu głównego maksymalnie o 2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo 

10. Zwiększenie wymiaru czasu o którym mowa w ust. 9 następuje na pisemny wniosek 

pedagoga prowadzącego, potwierdzony przez rodzica / opiekuna prawnego ucznia 

11. O ofercie organizowanych przez Szkołę w danym roku szkolnym, zajęć indywidualnych 

oraz zespołów decyduje Dyrektor Szkoły w oparciu o możliwości kadrowo – finansowe 

Szkoły oraz w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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12. Dyrektor Szkoły, na początku roku szkolnego informuje o przydziale uczniów do 

poszczególnych zespołów oraz na poszczególne zajęcia indywidualne 

13. Kwalifikacji uczniów na zajęcia indywidualne  i do poszczególnych zespołów dokonuje 

Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę: 

 Opinię pedagoga prowadzącego 

 Umiejętności, wiedzę i wiek ucznia 

 Możliwości finansowo – kadrowe Szkoły 

 Wpływ poszczególnych zajęć na optymalizację procesu kształcenia 

14. W przypadku uczniów mających trudności w nauce Dyrektor Szkoły może zorganizować 

na wniosek rodziców lub nauczyciela danego przedmiotu, dodatkowo płatne zajęcia 

wyrównawcze 

 

§ 13 

1. Podczas zajęć organizowanych poza Szkołą opiekę nad uczniami sprawuję wyznaczony 

przez Dyrektora nauczyciel, który odpowiada za ich bezpieczeństwo zgodnie z odrębnymi 

przepisami 

2. Podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych opiekę nad uczniami sprawują 

nauczyciele prowadzący te zajęcia 

3. Podczas koncertów i imprez organizowanych przez Szkołę opiekę nad uczniami sprawują 

wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, który odpowiada za ich bezpieczeństwo zgodnie 

z odrębnymi przepisami 

4. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół 

artystycznych, określone w rozporządzeniu MKiDN z dn. 20 maja 2014 r. 

5. Szkoła kształci w oparciu o szkolne programy nauczania zgodne z wymaganiami 

programowymi określonymi przez MKiDN oraz Centrum Edukacji Artystycznej 

6. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, przesłuchań i sprawdzianów , zgodne z obowiązującymi zasadami 

określonymi aktualnym rozporządzeniem MKiDN. 

7. Szkoła prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania zgodną z obowiązującym 

rozporządzeniem MKiDN 

8. Szczegółowe zasady dotyczące oceniania oraz klasyfikacji uczniów określa 

Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący załącznik nr 1 do statutu 

9. Egzaminy końcowe są organizowane w formie koncertu otwartego dla publiczności 
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§ 14 

1. W szkole może być utworzone stanowisko kierownika sekcji, jeżeli w szkole jest 

zatrudnionych minimum 6 nauczycieli uczących tego samego lub pokrewnych 

przedmiotów 

2. Nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo - 

zadaniowych 

3. Podstawowe zadania kierownika sekcji to: 

 Organizacja pracy działalności sekcji 

 Wspieranie i organizacja pomocy metodycznej dla niedoświadczonych nauczycieli 

 Zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia klas lekcyjnych 

 Opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania dotyczącego danej sekcji 

 Szczególna opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz uczniami 

mającymi problemy w nauce 

 Nadzorowanie funkcjonowania sekcji oraz formułowanie na tej podstawie 

wniosków dotyczących jej rozwoju 

 Tworzenie bazy informacyjnej dotyczącej sekcji, zawierającej informacje o 

konkursach przedmiotowych, kursach dla uczniów i nauczycieli, warsztatach itp. 

 Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wchodzących w skład sekcji 

 Ewaluacja funkcjonowania i procesu dydaktycznego sekcji 

§ 15 

Finansowanie działalności Szkoły 

1. Szkoła finansowana jest z: 

 Czesnego – comiesięcznych opłat za naukę 

 Innych opłat wnoszonych przez rodziców 

 Dotacji gminnych i państwowych 

 Darowizn 

 Zapisów i dotacji spoza budżetu państwa 
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2. Wysokość czesnego oraz opłat za dodatkowe usługi nie wchodzące w skład czesnego 

określa Organ prowadzący Szkołę według zasad zawartych w umowie cywilno-prawnej 

zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Organem Prowadzącym Szkołę. 

3. Zakres świadczonych przez Szkołę usług określa umowa cywilno –prawna zawarta 

pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Organem Prowadzącym Szkołę 

4. Zasady wpłacania czesnego oraz konsekwencje nie wywiązywania się z tego obowiązku  

określa umowa cywilno –prawna zawarta pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi 

a Organem Prowadzącym Szkołę 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 16 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych 

2. Formy i zasady zatrudnienia w/w pracowników określają odrębne przepisy   

3. Szczegółowe prawa i obowiązki w/w pracowników określa szczegółowy zakres 

obowiązków opracowany przez Dyrektora Szkoły 

4. Nauczyciele prowadzą pracę edukacyjną i są odpowiedzialni za wyniki i jakość tej pracy 

oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 

5. Zadania i obowiązki nauczyciela: 

 Organizacja i prowadzenie procesu dydaktyczno – wychowawczego w oparciu o 

obowiązujące w Szkole roczne oraz tygodniowe plany pracy i programy nauczania  

 Czuwanie nad życiem, zdrowiem i bezpieczeństwem powierzonych mu uczniów 

 Dbałość o powierzone mu  instrumenty, pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt 

szkolny 

 Dokumentacja  przebiegu procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań 

 Utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia  w 

celu optymalizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego 

 Informowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o przebiegu procesu 

dydaktycznego, przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych, 

Przedmiotowym Systemie Oceniania 

 Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów 
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 Doskonalenie swoje umiejętności dydaktycznych poprzez uczestnictwo w 

kursach doskonalenia zawodowego, obserwacje pracy innych nauczycieli oraz 

podejmowanie indywidualnych działań podnoszących umiejętności i wiedzę  

  Stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

 Uczestniczenie w życiu kulturalnym Szkoły 

6. Prawa Nauczyciela: 

 Poszanowanie godności osobistej 

 Dostęp do form dokształcania i doskonalenia zawodowego  

 Realizowanie ścieżki awansu zawodowego 

 Decyzyjność w sprawie wyboru, tworzenia i realizacji programów nauczania 

 Decyzyjność w sprawie oceniania bieżącego, śródrocznego i końcoworocznego 

prowadzonych przez siebie uczniów, pod warunkiem, że jest ono zgodne z 

przepisami dotyczącymi oceniania obowiązującymi w Szkole 

 Praca w odpowiednich warunkach zapewniających prawidłowe wypełnianie 

powierzonych obowiązków 

 Organizacji zasad współpracy z uczniem i rodzicem/opiekunem prawnym i 

egzekwowanie ich podczas całego procesu dydaktycznego 

 Uznania przez rodzica i ucznia swoich kompetencji i decyzji dotyczących procesu  

kształcenia ucznia, pod warunkiem, że są ono zgodne z przepisami i zasadami  

obowiązującymi w Szkole 

 Nauczyciel ma prawo zwolnić ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia,  

 Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć  z uczniem po stwierdzeniu 

oczywistego stanu chorobowego uniemożliwiającego prawidłowe uczestnictwo w 

zajęciach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Rozdział 7 

Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni 

§ 17 

Uczniowie 

1. Prawa Ucznia: 

 Dostęp do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej 

 Poszanowania godności osobistej 

 Możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami dobrego wychowania 

 Rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności 

 Korzystanie ze środków dydaktycznych Szkoły i pomieszczeń Szkolnych podczas 

całego procesu dydaktycznego 

 Zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas całego procesu dydaktyczno – 

wychowawczego 

 Zapewnienia opieki wychowawczej 

 Korzystanie z form pomocy organizowanych przez Szkołę dla uczniów mających 

trudności w nauce 

 Korzystanie z pomocy psychologicznej 

 Informowanie przez nauczycieli o ocenach odnoszących się do własnego procesu 

edukacyjnego oraz postępów w nauce 

2. Obowiązki Ucznia 

 Systematycznie i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły 

 Systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych 

 Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników Szkoły 

 Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek oraz higienę w Szkole i jej otoczeniu 

 Branie udziału w koncertach oraz innych imprezach artystyczno-kulturalnych 

organizowanych przez Szkołę 

 Dbanie o schludność wyglądu i kulturę osobistą 
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§ 18 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

 wyróżniające wyniki w nauce  

 wybitne osiągnięcia artystyczne  

 wyróżniającą pracę na rzecz Szkoły i środowiska uczniowskiego 

 wyróżniającą się postawę  społeczną 

2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody: 

 Dyplom uznania 

 List gratulacyjny 

 Nagrodę rzeczową 

 Oficjalną pochwałę Dyrektora na forum Szkoły 

§ 19 

1. Uczeń może być ukarany za: 

 Lekceważenie obowiązków ucznia 

 Notoryczne nieprzestrzeganie zasad porządku Szkolnego 

 Naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników 

Szkoły 

 Naruszanie zasad współżycia społecznego 

2. W Szkole przewiduje się następujące kary: 

 Ostrzeżenie ustne przez nauczyciela z powiadomieniem rodziców/opiekunów 

prawnych 

 Upomnienie przez Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców/opiekunów 

prawnych 

 Pisemna nagana Dyrektora Szkoły 

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

 Rażąco naruszy zasady współżycia społecznego lub/i godność osobistą któregoś z 

uczniów lub pracowników Szkoły  

 Nie stwierdzono opłat czesnego w przeciągu 3 miesięcy 

 Nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej 

4. O skreśleniu z listy uczniów decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczna i Organem Prowadzącym 
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§ 20 

Rodzice/ Opiekunowie prawni 

1. Rodzice/ Opiekunowie prawni mają prawo do: 

 Otrzymywania od nauczycieli rzetelnej informacji na temat rozwoju własnego 

dziecka, jego postępów i trudności w procesie dydaktycznym oraz jego 

zachowania wobec innych uczniów oraz pracowników Szkoły 

 Poszanowania własnej godności osobistej 

 Otrzymywania pełnej informacji na temat założeń wychowawczo – 

dydaktycznych Szkoły oraz zasad regulujących całą pracę szkoły 

 Otrzymywania informacji na temat bieżącej działalności Szkoły 

 Uczestniczenia w szkolnych i pozaszkolnych imprezach organizowanych przez 

Szkołę 

 Uzyskiwania od nauczycieli pomocy w przypadku trudności z nauką 

 Otrzymania informacji od nauczyciela danego przedmiotu, na temat sposobów 

pracy z dzieckiem w domu w celu optymalizacji procesu dydaktyczno – 

wychowawczego 

§ 21 

1. Rodzice/opiekunowie prawni maja obowiązek: 

 Przestrzegać postanowień Statutu oraz ustaleń zawartych w umowie cywilno – 

prawnej podpisanej z organem prowadzącym Szkołę 

 Współpracować z nauczycielami Szkoły w celu optymalizacji i ujednolicenia 

procesu dydaktyczno – wychowawczego 

 Zapewnić dziecku zaplecze logistyczne umożliwiające regularne uczestniczenie w 

zajęciach Szkoły 

 Zapewnić dziecku niezbędne materiały dydaktyczne w tym instrument muzyczny, 

niezbędne do prawidłowego procesu kształcenia 

 Uczestniczyć w zebraniach oraz innych formach współdziałania Szkoły ze 

środowiskiem rodziców, mających na celu podniesienie jakości procesu 

kształcenia oraz  spełniających zadania informacyjne 

 Informować na  bieżąco nauczycieli a w szczególności nauczycieli prowadzących 

zajęcia indywidualne o nieobecności dziecka w szkole 
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 Respektować uchwały rady Pedagogicznej oraz decyzje Dyrektora Szkoły i Organu 

Prowadzacego 

 Przestrzegać zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi członkami 

społeczności szkolnej 

§ 22 

Rekrutacja 

1. Zasady przyjęcia ucznia do Szkoły określa Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej 

Szkoły Muzycznej Ist. Szkoły Marzeń w Piasecznie, stanowiący osobny dokument. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne  z 

postanowieniami Statutu 

3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych jest on: 

 Udostępniany w formie papierowej na prośbę zainteresowanych, przez Dyrektora 

Szkoły lub wyznaczonego pracownika szkoły 

 Udostępniany w formie elektronicznej na prośbę zainteresowanych przez 

Dyrektora Szkoły lub wyznaczonego pracownika 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa 

5. Statut niniejszy po uzgodnieniu jego treści z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły 

wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organ Prowadzący. 

 

 




