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STATUT 

Społecznego Gimnazjum Nr 4  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego                                                                                           

w Białymstoku 
 

 

§ 1 
1. Społeczne Gimnazjum nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, 

zwana dalej Szkołą, jest prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 171 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, zwane dalej organem 

prowadzącym, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwanego dalej STO.  

2. Bezpośredni nadzór nad Szkołą sprawuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego                

Nr 171 STO, zwany dalej Zarządem. 

3. Szkoła działa w strukturze Zespołu Szkół STO w Białymstoku zwanego Zespołem Szkół. 

4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 

5. Dokumentem nadrzędnym do niniejszego statutu jest statut Zespołu Szkół Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. 
 

§ 2 
1. Nadrzędną ideą Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. 

2. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju 

intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

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

twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. 

4. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły            

i organizacji działających na terenie Szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami 

pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji 

Praw Dziecka. 

5. Oferta programowa Szkoły uwzględnia zapisy ustawy o systemie oświaty i podstawy 

programowej. 

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

świadectwa ukończenia Szkoły oraz napisania egzaminów OKE. 

7. Realizacja celów Szkoły może być wspierana, na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem 

Szkoły przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje. 

 

§ 3 
1. Cykl kształcenia w Szkole trwa trzy lata (klasy 1 – 3) i kończy się egzaminami 

gimnazjalnymi. 

2. O przyjęciu do Szkoły decydują zasady opisane w statucie Zespołu Szkół. 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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§ 4 

1. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy oraz wychowawcy świetlicy, pedagog, 

bibliotekarz - zwani dalej nauczycielami i inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność 

szkolną dbającą o dobre imię i interes Szkoły. 

2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez 

udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie 

Uczniowskim i Zarządzie. 

 

§ 5 
1. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić działalność dydaktyczną i wychowawczą według 

swojej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki 

tej pracy, a także odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych odbywających się z ich udziałem. 

2. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z opracowanymi przez siebie lub adoptowanymi 

programami nauczania oraz podręcznikami dopuszczonymi do użytku szkolnego 

odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i Dyrektora Szkoły, 

przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad 

określonych w § 2 niniejszego statutu. 
 

§ 6 
Organami Szkoły wspólnymi dla całego Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Uczniowski 

 

§ 7 
Zakres zadań Dyrektora Szkoły, organizację przyjęć uczniów do Szkoły określa statut Zespołu 

Szkół, którego częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku. 

 

§ 8 
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna wspólna dla całego Zespołu Szkół. 

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

wychowawczej i dydaktycznej Szkoły. 

3. Zakres zadań, kompetencji i formę działania rady pedagogicznej, określa statut Zespołu 

Szkół, którego częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku. 
 

§ 9 
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, która jest organem reprezentującym 

społeczność uczniów Zespołu Szkół. 

2. Zakres działania samorządu uczniowskiego określa statut Zespołu Szkół, którego częścią 

jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku. 
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§  10 
1. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty 

Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91 b Karty), Statutu i Regulaminu Szkoły 

oraz uchwał Zarządu. 

2. Zakres praw i obowiązków nauczycieli oraz wychowawców określa statut Zespołu 

Szkół, którego częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku. 
 

§ 11 
1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania 

godności oraz własnych przekonań. 

2. Zakres praw i obowiązków uczniów i przypadki, w których uczeń jest skreślany z listy 

określa statut Zespołu Szkół, którego częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO 

w Białymstoku. 
 

§ 12 
1. Termin rozpoczynania i kończenia roku szkolnego, terminy ferii zimowych, wiosennych 

i letnich oraz terminy przerw świątecznych określa kalendarz roku szkolnego 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Zarząd. 

2. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz możliwości uczniów. 

3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. Liczba uczniów w oddziale może wynosić do 16. 

4. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                   

z nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół. 

5. Dyrektor Szkoły może powierzyć samorząd, organizację lub działalność uczniowską 

szczególnej opiece wybranym nauczycielom. 

 
§  13 

1.     Szczegółową organizację pracy Szkoły określa jej regulamin opracowany przez Dyrektora 

i zatwierdzony przez Zarząd. 

2.     Regulamin Szkoły określa w szczególności: 

1) prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców; 

2) zasady oceniania i promowania uczniów; 

3) zasady kultury współżycia i porządku szkolnego; 

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów; 

5) organizację pracy Szkoły. 

 
§ 14 

Zasady oceniania, w tym oceniania zachowania, klasyfikowania, promowania, ukończenia 

szkoły, składania zastrzeżeń dotyczących oceniania, organizowania egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych określa statut Zespołu Szkół, którego częścią jest Społeczne 

Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku. 
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§ 15 

Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek 

jednego z organów Zespołu Szkół. 

 

§ 16 
1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalane najpóźniej w ciągu miesiąca od ich 

powołania. 

2. Zmiana regulaminu organu szkoły uchwalana jest przez ten organ. 

3. Dotychczasowy Regulamin Szkoły i regulaminy organów Szkoły winny być 

dostosowane do przepisów niniejszego statutu w terminie jednego miesiąca od dnia 

jego zatwierdzenia. 
 

§ 17 
Używanie pieczęci i stempli, treść napisów na tablicach określa statut Zespołu Szkół, którego 
częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku. 
 

§ 18 
Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa. 
 

§ 19 
Członkowie Zarządu nie mogą być związani z Szkołą stosunkiem pracy, umową  zleceniem lub 

umową o dzieło. 
 

§ 20 
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 
 

 
 


