Statut

Pa stwowej Szko y Muzycznej I stopnia
im. Teodora Leszetyckiego
w
cucie
§1
1. Nazwa szko y: Pa stwowa Szko a Muzyczna I stopnia.
1) Typ szko y: szko a artystyczna
2) Szko a nosi imi Teodora Leszetyckiego
3) Siedzib szko y jest budynek przy :
ul. 3 Maja 19 , 37-100
cut
Szko a mie ci si we wschodniej cz ci parku zamkowego w
cucie w budynku stanowi cym cz
zespo u zabytkowego
2. Ustalona nazwa (Pa stwowa Szko a Muzyczna I st. im. Teodora Leszetyckiego
w
cucie) jest u ywana przez szko w pe nym brzmieniu.
§2
1. Organem prowadz cym szko jest minister w ciwy ds. kultury.
2. Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej
§3
1. Cele i zadania szko y
1) Szko a realizuje nast puj ce cele i zadania:
a. rozbudza i rozwija podstawowe zdolno ci artystyczne,
b. przygotowuje wra liwych i wiadomych odbiorców sztuki.
c. oddzia ywuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
d. przygotowuje do dalszego kszta cenia w szko ach muzycznych II stopnia.
2) Cele , o których mowa w ust. 1 realizuje poprzez:
a. prowadzenie zaj praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów
obj tych planem nauczania,
b. organizowanie przynajmniej raz w roku imprez prezentuj cych osi gni cia
wszystkich uczniów: koncerty i przegl dy,
c. uczestniczenie w konkursach, przes uchaniach, festiwalach, przegl dach,
d. wspó dzia anie z samorz dami lokalnymi, placówkami kultury i o wiaty
oraz w rozwijaniu dzia alno ci kulturalnej.
Szko a realizuje zadania wynikaj ce z aktów prawnych w sposób nast puj cy:
a) udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez:
o indywidualizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
o stopniowanie trudno ci w zale no ci od poziomu uczniów,
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o pe
realizacj podstaw programowych, cis wspó prac z domem rodzinnym,
o zacie nianie kontaktów pomi dzy nauczycielami poszczególnych
przedmiotów,
o systematyczn mobilizacj uczniów do pracy,
o nawi zanie wspó pracy z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w
cucie,
b) umo liwienie realizacji indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauczania uczniom szczególnie zdolnym,
c) wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez:
o zapewnienie fachowej pomocy wychowawczej ze strony nauczycieli i biblioteki,
o zapewnienie opieki wychowawczej w czasie oczekiwania na zaj cia oraz
dojazd do domu (uczniowie przebywaj w bibliotece- wietlicy),
o inspirowanie rodziców do zapoznania si z nowoczesnymi metodami
wychowawczymi i osi gni ciami w tym zakresie,
o utrzymanie cis ej wspó pracy z rodzicami uczniów,
o rozpoznawanie warunków rodzinnych szczególnie z rodzin niewydolnych wychowawczo,
2. Szczegó owe zasady wewn trzszkolnego systemu oceniania
Szczegó owe warunki i sposób oceniania zawarte s w Wewn trzszkolnym Systemie Oceniania – za cznik Nr 1
1) Rok szkolny dzieli si na dwa semestry, okre lone corocznie w zarz dzeniu o
organizacji roku szkolnego.
2) Ka dy semestr ko czy si wystawieniem przez nauczyciela lub komisj egzaminacyjn ocen z przedmiotów obj tych planem nauczania.
3) Oceny bie ce, ródroczna i ko coworoczna wystawiane s w stopniach wg.
skali
o celuj cy
6
o bardzo dobry
5
o dobry
4
o dostateczny
3
o dopuszczaj cy
2
o niedostateczny
1
Przy wystawianiu ocen bie cych i ródrocznych dopuszcza si stosowanie + i - .
Ogólne wymagania i kryteria stopni zawarte s w WSO.
4) Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia przeprowadza si zgodnie z przyj tym przez szko systemem wewn trzszkolnego oceniania i podlega na rozpoznawaniu poziomu opanowania przez niego wiadomo ci i umiej tno ci w
stosunku do wymaga wynikaj cych z podstawy programowej oraz formowaniu oceny.
5) Oceny przes ucha (problemowych) jak i egzaminów s jawne i stosowane wg
nast puj cej skali:
25 punktów – celuj cy
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21-24 – bardzo dobry
16-20 – dobry
13-15 – dostateczny
11-12 – dopuszczaj cy
do 10 niedostateczny
6) Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osi gni edukacyjnych ucznia za
dany okres nauki: ródroczna za I semestr i ko coworoczna za ca y rok szkolny.
a) ocen ko coworoczn z instrumentu g ównego ustala komisja egzaminacyjna w trybie egzaminu promocyjnego. Ocena ta jest niepodwa alna
i ostateczna i obejmuje uczniów w klasach 2-5 cyklu 6 letniego i II – III
cyklu 4 letniego.
b) Terminy egzaminów wyznacza Dyrektor szko y w porozumieniu z rapedagogiczn ,
c) Do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych dyrektor powo uje
komisj w sk adzie:
o dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji jako przewodnicz cy
komisji,
o nauczyciel ucz cy ucznia,
o nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
d) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja
ustala ocen ucznia. W przypadku ró nicy zda ocen stanowi rednia
arytmetyczna punktów wystawionych przez cz onków komisji.
e) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporz dza si protokó ,
f) W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach ucze mo e za
zgod dyrektora szko y zda egzamin promocyjny w innym terminie.
g) Ocen koncoworoczn z pozosta ych przedmiotów ustala nauczyciel
prowadz cy dany przedmiot.
7) Egzamin ko cowy przeprowadza si w klasie VI/4 i 4/4 na tych samych zasadach co egzaminy ko coworoczne. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym potwierdza czne wyniki klasyfikacji uczniów.
8) Ucze mo e nie by klasyfikowany w nast puj cych przypadkach:
a) Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaedukacyjnych, je eli nauczyciel nie mia podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej po ow czasu przeznaczonego na te zaj cia.
b) Ucze nie klasyfikowany, w przypadku, gdy jego nieobecno na zaj ciach edukacyjnych by a usprawiedliwiona, mo e zdawa egzamin klasyfikacyjny.
c) W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami losowymi, na pro
rodziców (opiekunów prawnych) rada
pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny.
d) Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu g ównego przeprowadza komisja egzaminacyjna. Egzamin klasyfikacyjny z pozosta ych przedmiotów
przeprowadza nauczyciel ucz cy danego przedmiotu.
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e) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien by uzgodniony z
uczniem i jego rodzicami (opiekunami).
f) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si protokó zawieraj cy w szczególno ci sk ad komisji albo imi i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a tak e imi i nazwisko nauczyciela
obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust 4,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocen ustalon odpowiednio przez komisj lub nauczyciela. Do protoko u do cza
si pisemne prace ucznia lub zwi
informacj o odpowiedziach
ucznia. Protokó stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.
W przypadku zwolnienia ucznia z cz ci zaj edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si
"zwolniony".
9) Promowanie
a) Promowanie polega na zatwierdzeniu przez rad pedagogiczn wyników ko coworocznej klasyfikacji i obejmuje podj cie uchwa o:
- promowaniu uczniów lub uko czeniu szko y,
- wyró nieniu i odznaczeniu uczniów.
b) Ucze otrzymuje promocj do klasy wy szej, je eli ze wszystkich obowi zkowych zaj edukacyjnych, z zastrze eniem ust. 3, otrzyma oceklasyfikacyjn wy sz od stopnia niedostatecznego.
c) Ucze otrzymuje promocj do klasy wy szej, je eli otrzyma ocen klasyfikacyjn wy sz od stopnia dopuszczaj cego z przedmiotów:
- kszta cenie s uchu,
- instrument g ówny,
10) Egzaminy poprawkowe
a. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna ko coworoczna niepromuj ca, mo e by zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
b. Ocena wystawiona przez komisj egzaminacyjn w trybie egzaminu promocyjnego nie mo e by zmieniona.
c. Egzamin poprawkowy mo e zdawa ucze , który w wyniku klasyfikacji
ko coworocznej otrzyma nie wi cej ni jedn ocen niepromuj . W wytkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
d. Egzaminu poprawkowego nie mog zdawa uczniowie klas programowo
najwy szych.
e. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szko y nie pó niej
ni w ostatnim tygodniu ferii letnich.
f. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szko y powo uje
trzyosobow komisj w sk adzie:
- Dyrektor szko y albo inny nauczyciel pe ni cy w szkole funkcj
kierownicz - jako przewodnicz cy komisji,
- nauczyciel ucz cy ucznia danego przedmiotu,
- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
g. Nauczyciel ucz cy ucznia danego przedmiotu, mo e by zwolniony z
udzia u w pracy komisji egzaminacyjnej na w asn pro
lub w innych,
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szczególnie uzasadnionych przypadkach.
h. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si protokó
zawieraj cy: sk ad komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz
ocen ustalon przez komisj .
i. Ucze , który z udokumentowanych przyczyn losowych nie móg przyst pi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w terminie okre lonym przez dyrektora szko y.
11. Szko a jest zobowi zana do informowania rodziców o bie
wych wynikach w nauce dzieci.

cych i okreso-

12. Na jeden miesi c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – nauczyciele (wychowawcy) informuj uczniów o przewidywanych
dla nich ocenach ko cowych. W przypadku oceny nie promuj cej informacj nale y przekaza tak e rodzicom uczniów w formie pisemnej.
13. Ucze mo e uzyska ocen wy sz ni przewidywana je eli powiadomi o
tym nauczyciela co najmniej tydzie przed klasyfikacj .
Nauczyciel zobowi zany jest do okre lenia zakresu materia u jaki dany
ucze musi zrealizowa aby ocen tak uzyska . Dotyczy to tylko przedmiotów teoretycznych.
14. W uzasadnionych przypadkach ucze mo e by zwolniony na czas okrelony z cz ci zaj edukacyjnych.
15. Decyzje o zwolnieniu mo e podejmowa Dyrektor szko y na podstawie
opinii o ograniczonych mo liwo ciach uczestniczenia w tych zaj ciach wystawionych przez lekarza, poradni psychologiczno – pedagogiczn lub
inne poradnie specjalistyczne.
16. Nauczyciel na pocz tku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów.
17. Ucze lub jego rodzice mog zg osi zastrze enia do dyrekcji szko y, je eli
uznaje ze ko coworoczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cego trybu ustalania
oceny. Zastrze enia te mog by zg aszane w terminie 7 dni po zako czeniu zaj . Nie dotyczy to ocen z przedmiotu g ównego.
3. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
lub losowych potrzeba jest pomoc .
Szko a sprawuje opiek nad uczniami niepe nosprawnymi oraz potrzebuj cymi
pomocy z przyczyn rodzinnych lub losowych, ucz szczaj cymi do szko y w
szczególno ci poprzez:
1) kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Specjalistycznych ,
2) utrzymywanie cis ych kontaktów z rodzin dzieci maj cych na celu
okre lenie post pów w zakresie leczenia dzieci,
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3) sytuowanie uczniów na odpowiednim miejscu w salach lekcyjnych,
wzrost, wzrok,
4) udzielanie zwolnie z zaj rytmiki, chóru,
4. Wspó dzia anie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania, kszta cenia i
opieki.
1) Rodzice i nauczyciele wspó dzia aj ze sob w sprawach wychowania i
kszta cenia uwzgl dniaj c prawo rodziców do :
a) znajomo ci zada i zamierze dydaktyczno-wychowawczych zawartych w programie wychowawczym szko y,
b) znajomo zakresu materia u nauczania oraz poziomu wymaga edukacyjnych w stosunku do ucznia w ci gu roku szkolnego oraz etapu
kszta cenia,
c) znajomo szkolnego systemu oceniania w szkole,
d) uzyskiwanie w wyznaczonym czasie rzetelnych informacji na temat
swego dziecka, jego zachowania, post pów w nauce, osi gni i braków oraz przyczyn trudno ci w nauce-czas ten okre lony jest w zapisach szkolnego systemu oceniania,
e) uzyskiwanie informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego
kszta cenia,
f) wyra ania i przekazywania organom sprawuj cym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szko y,
g) wyra ania opinii i pogl dów wynikaj cych z prac Rady Rodziców,
h) wp ywania na bie ce sprawy szko y poprzez kontakty z dyrektorem
szko y, wychowawcami i pracownikami administracyjnymi szko y.
2) Kontakty nauczycieli z rodzicami.
Celem wymiany informacji oraz dyskusji na temat wychowania, szko a organizowa b dzie trzy ogólne zebrania wszystkich rodziców w ci gu roku
szkolnego . Ponadto nauczyciele okre
czas sta ych spotka z rodzicami,
który zostanie zapisany w Regulaminie oceniania.
3) Udzia rodziców w yciu szko y poprzez:
- uczestnictwo rodziców w uroczysto ciach organizowanych w szkole akademie, apele i spotkania,
- udzia rodziców w zabawach, dyskotekach organizowanych dla
uczniów,
- udzia rodziców w wycieczkach klasowych i szkolnych .
4) Formy wspó dzia ania nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania,
kszta cenia i opieki dzieci:
Nauczyciele a szczególnie wychowawcy klas, prowadz systematyczn
wspó prac z rodzicami poprzez:
a) zebranie ogólne organizowane przez dyrektora szko y nie rzadziej ni
raz na semestr,
b) zebranie klasowe organizowane przez wychowawców klas,
c) zebranie organizowane przez Rad Rodziców - kontakty indywidualne
w szkole,
d) uroczyste imprezy szkolne organizowane przez szko ,
e) szerokie w czenie rodziców w ycie szko y,
f) informowanie rodziców o osi gni ciach i trudno ciach ich dzieci,
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g) zapoznanie rodziców z zakresem materia u jaki uczniowie opanowali a
które partie trzeba uzupe ni .
5. Zadania sekcji, o których mowa w § 13 ust. 1 :
1)
czanie si w tworzenie rocznego planu pracy szko y,
2) pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli sekcji,
3) pomoc i opieka nad m odymi nauczycielami,
4) dyskusje merytoryczne na temat poziomu kszta cenia artystycznego sekcji
oraz konstruowanie programów maj cych na celu podniesienie poziomu
nauczania,
5) wymiana do wiadcze w zakresie metodyki nauczania poprzez lekcje
otwarte,
6) wspó praca z sekcjami innych szkó , otaczanie trosk uczniów najzdolniejszych,
7) wspó odpowiedzialno za dyscyplin pracy pedagogów sekcji, organizowanie konkursów i koncertów wewn trzszkolnych,
8) udzia w przeprowadzaniu hospitacji diagnozuj cych,
9) organizowanie ródrocznych przes ucha problemowych oraz eliminacji
na przes uchania regionalne i sporz dzanie protoko ów z tych eliminacji.
6.Wspó praca szko y z jednostkami samorz du terytorialnego w realizacji dziaalno ci kulturalnej.
Szko a wspó pracuje z samorz dem terytorialnym w zakresie rozwijania dziaalno ci kulturalnej w szczególno ci poprzez:
1) wspó dzia anie z samorz dowymi instytucjami kultury: MDK, Gminne Centra
Kultury, Zespó Placówek O wiatowo - Wychowawczych,
2) szko ami ogólnokszta cymi ró nych szczebli, placówkami o wiatowymi i
stowarzyszeniami,
3) wspó organizowanie imprez promuj cych kultur muzyczn i osi gni cia
szko y w zakresie edukacji artystycznej takich jak : koncert kol d, doroczny
koncert uczniów, koncerty charytatywne i inne.
§4
Organy Szko y
1. Organami szko y s :
1) Dyrektor szko y,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorz d Uczniowski.
2. Kompetencje organów szko y
1) Dyrektor szko y sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialno za ca okszta t pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieku czej oraz administracyjnogospodarczej w szczególno ci:
a) jest kierownikiem zak adu pracy,
b) kieruje bie
dzia alno ci dydaktyczno-wychowawcz szko y i reprezentuje j na zewn trz
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c) sprawuje nadzór pedagogiczny,
d) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne dzia ania prozdrowotne,
e) realizuje uchwa y Rady Pedagogicznej podj te w ramach ich kompetencji
stanowi cych,
f) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodnicz cy,
g) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym szko y i ponosi
odpowiedzialno za ich prawid owe wykorzystanie,
h) organizuje administracyjno- finansow i gospodarcz obs ug szko y,
i) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szko y,
j) przyznaje nagrody i kary nauczycielom i innym pracownikom szko y,
k) wyst puje z wnioskami , zasi ga opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawie odznacze , nagród i wyró nie dla nauczycieli oraz pracowników,
l) dyrektor szko y w wykonywaniu swoich zada wspó pracuje z Rad Rodziców, Rad Pedagogiczn , rodzicami i samorz dem uczniowskim,
m) Dyrektor szko y przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku
szkolnym ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacj o dzia alno ci szko y,
n) Dyrektor szko y wstrzymuje wykonanie uchwa rady pedagogicznej je li
stwierdzi, e s one nie zgodne z przepisami prawa,
o) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczegó owych oraz ustawy Karta Nauczyciela,
p) powierza stanowisko wicedyrektora i odwo uje z niego po zasi gni ciu
opinii organu prowadz cego,
q) opracowuje arkusz organizacyjny,
r) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
s) mianuje nauczycieli,
t) tworzy Rad Szko y pierwszej kadencji ( w razie konieczno ci),
u) prowadzi dokumenty pedagogiczne zgodnie z przepisami
2) Rada Pedagogiczna PSM I st. w
cucie jest kolegialnym organem szko y realizuj cym zadania w zakresie realizacji zada dydaktycznych, kszta cenia, wychowania i opieki. W sk ad Rady wchodz nauczyciele zatrudnieni w PSM I st.
Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej dzia alno ci. Uchwa y podejmowane s zwyk wi kszo ci g osów w obecno ci co najmniej ¼ cz onków Rady,
którzy s zobowi zani do nie ujawniania spraw b
cych przedmiotem posiedze Rady. Uchwa y Rady powinny mie form aktu prawnego.
3) W szkole dzia a Rada Rodziców stanowi
reprezentacj rodziców wszystkich
uczniów. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogó rodziców szko y.
Rada Rodziców:
a) wyst puje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami
dotycz cymi wszystkich spraw o wiaty,
b) udziela pomocy Samorz dowi Uczniowskiemu,
c) dzia a na rzecz sta ej poprawy bazy,
d) pozyskuje rodki finansowe w celu wsparcia dzia alno ci szko y,
e) wspó decyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
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f) wspó uczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szko y,
g) deleguje dwóch przedstawicieli do sk adu komisji konkursowej wybieraj cej dyrektora.
Szczegó owe zasady i tryb dzia ania Rady Rodziców okre la jej regulamin, który ustala mi dzy innymi:
- kadencyjny tryb, powo ywania i odwo ywania Rady Rodziców,
- organy Rady Rodziców, sposób ich wy aniania i zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwa ,
- zasady wydatkowania funduszy.
Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie
ogólne rodziców.
4) Samorz d uczniowski tworz wszyscy uczniowie szko y. Zasady wybierania i
dzia ania organów samorz du okre la regulamin uchwalony przez ogó
uczniów w g osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorz du
jedynymi reprezentantami ogó u uczniów. Samorz d mo e przedstawia
Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko y, w szczególno ci dotycz cych realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania si z programem nauczania, jego tre ci , celami i
stawianymi wymaganiami.
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce oraz znajomo wewn trzszkolnego systemu oceniania .
c) prawo do organizacji ycia szkolnego , umo liwiaj ce zachowanie w aciwych proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania w asnych zainteresowa ,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej o wiatowej oraz rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol opiekuna samorz du.
3. Zasady wspó pracy organów szko y.
1) Ka dy organ ma zapewnion mo liwo swobodnego dzia ania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji okre lonych w przyj tych regulaminach zgodnie z ustaw i zasadami statutowymi szko y. Tryb wspó pracy
organów szko y okre la si poprzez:
a) wzajemne konsultacje dokonywane na bie co oraz cyklicznie,
b) przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad regulaminów poszczególnych organów szko y,
c) udzia dyrektora szko y w posiedzeniach Rady Rodziców czy zebraniach Samorz du,
d) mo liwo uczestnictwa cz onków Rady Rodziców oraz Samorz du w
posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
e) szerok pomoc Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w pracach
Samorz du szkolnego,
f) respektowanie opinii Samorz du szkolnego w sprawach dotycz cych
9

uczniów przez pozosta e organy szko y.
2) Przep
przez:
a)
b)
c)

yw informacji pomi dzy wszystkimi organami szko y odbywa si po-

zebrania ogólne,
udzia dyrektora szko y w zebraniach Rady Rodziców,
wspólne zebrania przedstawicieli wszystkich organów zale nie od potrzeb,
d) wzajemne konsultacje.

3) Zasady rozwi zywania konfliktów.
Dyrektor jest przewodnicz cym Rady Pedagogicznej w zwi zku z tym:
a) wykonuje uchwa y o ile s one zgodne z prawem,
b) wstrzymuje wykonanie uchwal sprzecznych z prawem, powiadamiaj c
o tym fakcie organ prowadz cy i organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny,
c) rozstrzyga sprawy sporne w ród cz onków Rady Pedagogicznej je eli
regulamin tego nie reguluje,
d) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewn trz i dba o jej autorytet,
e) przyjmuje wnioski i bada skargi dotycz ce nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych,
f) jest negocjatorem we wszystkich konfliktach pomi dzy nauczycielami a
rodzicami,
g) dba o przestrzeganie postanowie zawartych w niniejszym statucie,
h) kieruje si zasad partnerstwa i obiektywizmu,
i) rozstrzyga wnoszone sprawy z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, wydaje koryguj ce zalecenia wszystkim statutowym organom
szko y, je li dzia alno tych organów narusza interesy Szko y Muzycznej i nie s y rozwojowi jego wychowanków. Je li uchwa a Rady
Rodziców jest sprzeczna z prawem lub wa nym interesem szko y, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie okre lonym w regulaminie
Rady, uzgadnia z ni sposób post powania w sprawie b
cej przedmiotem uchwa y. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa,
dyrektor przekazuje spraw do rozstrzygni cia organowi prowadz cemu szko .
4) W sprawach spornych ustala si co nast puje:
a) ucze zg asza swoje zastrze enia do przewodnicz cego Samorz du
Uczniowskiego,
b) przewodnicz cy Samorz du Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia spraw nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorz du rozstrzyga sporne kwestie,
c) sprawy nie rozstrzygni te kierowane s do dyrektora, którego decyzje
ostateczne.
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§5
Szko a prowadzi 2 cykle kszta cenia artystycznego: 6 i 4 letni.
1) w cyklu 6 letnim nauk gry na nast puj cych instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian, flet, klarnet, saksofon, tr bka, akordeon, perkusja.
2) w cyklu 4 - letnim: skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian, flet, klarnet, obój,
saksofon, tr bka, akordeon, perkusja, puzon, organy
§6
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§7
Dla uczniów, którzy musz d
jest wietlica.

ej przebywa w szkole w pomieszczeniu biblioteki

§8
Biblioteka
1. Szko a organizuje bibliotek .
2. Organizacja biblioteki szkolnej:
1) Biblioteka szkolna zajmuje jedno pomieszczenie na parterze.
2) Biblioteka szkolna jest pracowni szkoln s
realizacji potrzeb i
interesowa uczniów, zada dydaktycznych i wychowawczych szko y,
skonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
dagogicznej w ród rodziców.
3) Do zada bibliotekarza nale y:
a) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki,
b) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
c) okre lenie godzin wypo yczania ksi ek przy zachowaniu zasady
st pno ci biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach,
d) wspó praca z nauczycielami szko y,
e) prowadzenie edukacji z zakresu literatury muzycznej,
f) zakup i opisywanie ksi gozbioru, p ytoteki

zadope-

do-

§9
Organizacja nauczania
1. Szczegó ow organizacj nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la arkusz organizacji szko y opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji szko y zatwierdza organ prowadz cy szko w porozumieniu
z jednostk nadzoru.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor szko y ustala tygodniowy rozad zaj okre laj cy organizacj sta ych, obowi zkowych i nadobowi zkowych
zaj edukacyjnych.
§10
1. W szkole zatrudnia si nauczycieli .
2. Szko a zatrudnia równie pracowników ekonomicznych, administracji i obs ugi.
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§11
Zakres zada i obowi zków nauczycieli
1. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno-wychowawcz i opieku cz oraz jest
odpowiedzialny za wyniki i jako tej pracy oraz za bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w szczególno ci:
1) organizuje i wykonuje swoje zaj cia z ponoszeniem odpowiedzialno ci za ycie, zdrowie oraz bezpiecze stwo powierzonych mu uczniów. Dotyczy to zarówno zaj w szkole jak i poza szko , w przypadku kiedy s organizowane
w ramach imprez szkolnych i zaj dydaktycznych,
2) odpowiada za prawid owy przebieg procesu dydaktycznego,
3) dba o pomoce dydaktyczne, sprawno i bezpiecze stwo sprz tu szkolnego
powierzonego jego opiece,
4) wspiera rozwój zdolno ci i zainteresowa uczniów,
5) jest obiektywny w ocenie uczniów,
6) stara si o sta e podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz doskonali
swoje umiej tno ci.
3. Obowi zki innych pracowników ( ekonomicznych, administracji i obs ugi) okrelone s w zakresach przydzielonych im czynno ci.
§12
Kompetencje wicedyrektora i kierowników sekcji
1. W szkole funkcjonuje stanowisko zast pcy dyrektora.
2. Kompetencje zast pcy dyrektora :
1) Pe ni funkcj dyrektora w przypadku jego nieobecno ci w szkole,
2) Przygotowuje
projekty
nast puj cych
dokumentów
programowoorganizacyjnych szko y:
a) rocznego planu szko y oraz dzia alno ci wychowawczej szko y,
b) tygodniowego rozk adu zaj szkolnych,
c) kalendarza imprez szkolnych,
d) informuje o stanie pracy szko y w zakresie mu przydzielonym,
e) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szko y z rodzicami, odpowiada na
ich skargi oraz za atwia je,
f) prowadzi czynno ci zwi zane z nadzorem pedagogicznym,
g) jest prze onym s bowym wszystkich pracowników szko y podczas
pe nienia swego bie cego nadzoru nad szko , a tak e pe nienia funkcji
zast pcy dyrektora ma prawo do przydzielania zada s bowych i wydawania polece ,
h) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyró nie
oraz kar porz dkowych dla nauczycieli,
i) ma prawo u ywania piecz tki osobowej oraz podpisywania pism, których
tre jest zgodna z zakresem jego zada i kompetencji.
3) Do kompetencji i obowi zków kierowników sekcji nale y:
1) opracowywanie rocznych planów sekcji oraz czuwanie nad ich prawid orealizacj ,
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2) przeprowadzanie hospitacji lekcji samodzielnie oraz z dyrektorem szko y
lub metodykiem CEA,
3) dokonywanie wpisu do dziennika lekcyjnego nauczycieli,
4) wspó udzia i pomoc w sporz dzaniu oceny w arkuszach oceny pracy nauczyciela,
5) udzielanie pomocy metodycznej m odym, pocz tkuj cym nauczycielom,
6) otaczanie szczególn trosk uczniów najzdolniejszych,
7) organizowanie ródrocznych przes ucha problemowych, przes ucha
pó rocznych oraz etapu szkolnego przes ucha regionalnych i sporz dzanie odpowiednich protoko ów,
8) inicjowanie akcji instruktarzowych - np. lekcji otwartych, prelekcji i seminariów o charakterze szkoleniowym z zakresu metodyki nauczania i poznawania pedagogicznej literatury muzycznej,
9) wspó udzia w pracach szkolnej komisji badania uzdolnie muzycznych
dzieci i m odzie y,
10) inicjowanie form wspó pracy z odpowiednimi sekcjami innych szkó muzycznych,
11) zg aszanie wniosków dotycz cych zakupu nowych instrumentów, pomocy
dydaktycznych i wyposa enia sal lekcyjnych oraz czuwanie nad stanem
instrumentarium sekcji (wnioskowanie remontów i konserwacji).
§13.
Sekcje
1. Nauczyciele pokrewnych zaj artystycznych tworz sekcje.
W szkole dzia aj nast puj ce sekcje:
1) fortepianu,
2) instrumentów d tych, akordeonu i perkusji,
3) instrumentów smyczkowych i gitary,
4) teorii i zespo ów
2. Prac sekcji, o których mowa w ust. 1, kieruje wyznaczony przez dyrektora
szko y kierownik sekcji o którym mowa w § 12 ust. 3 statutu szko y.
3. Nauczyciele danego przedmiotu lub prowadz cy zaj cia pokrewne mog tworzy zespo y przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
4. Prac zespo u, o którym mowa w ust.3, kieruje przewodnicz cy powo ywany
przez dyrektora szko y na wniosek cz onków zespo u.
5. Do zada zespo ów, o których mowa w ust.3 nale y w szczególno ci:
1) opiniowanie programów nauczania,
2) opracowanie propozycji szczegó owych zasad wewn trzszkolnego systemu
oceniania,
3) organizowanie wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz doradztwa metodycznego.
§14
Zadania wychowawcy sprawuj nauczyciele instrumentu g ównego.
§15.
Zasady sprawowania opieki nad uczniami.
1. Szko a sprawuj opiek nad uczniami przebywaj cymi na zaj ciach obo13

wi zkowych a tak e pozalekcyjnych poprzez:
a) opiek nauczycieli podczas zaj dydaktycznych,
b) po sko czonych zaj ciach obowi zkowych i nadobowi zkowych, je li ucze
pozostaje na terenie szko y, ma obowi zek przebywa w bibliotece- wietlicy,
pod opiek nauczyciela bibliotekarza,
c) za przestrzeganie porz dku na korytarzu szkolnym odpowiada wo ny szko y,
d) organizowanie zast pstw za nieobecnych nauczycieli w godzinach zaj w
wypadku nieobecno ci d szej ni tydzie ,
c) sprawowanie opieki w czasie uroczysto ci szkolnych, dyskotek, wyj , wyjazdów, itp.,
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zaj poza terenem szko y w trakcie
wycieczek organizowanych przez szko : wycieczki organizowane s wg przyj tego i zatwierdzonego harmonogramu oraz regulaminu,
a) Dyrektor szko y wyznacza kierownika, a tak e opiekuna wycieczki zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami,
b) na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej udaj cej si poza
teren szko y z korzystaniem z publicznych rodków lokomocji lub udaj cej si
poza miejsce b
ce siedzib szko y opiek sprawuje jedna osoba na grup 15
uczniów,
c) na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej poza teren szko y
w obr bie tej samej miejscowo ci bez korzystania z publicznych rodków lokomocji, opiek sprawuje co najmniej jedna osoba na grup 25 uczniów, na
biwaku, rajdzie itp. opiek sprawuje jedna osoba na 10 uczniów.
3. Formy sprawowania opieki nad niektórymi uczniami:
a) w przypadku uczniów dysfunkcyjnych konieczna jest cis a wspó praca nauczyciela z rodzicami, którzy przekazuj mu zalecenia lekarza dotycz ce ich
dziecka. Nauczyciel dostosowuje warunki pracy do specyficznych potrzeb
ucznia,
b) nauczyciel zwraca uwag na przestrzeganie zasad bezpiecze stwa i higieny
pracy.
4. Zadania nauczycieli w sprawie bezpiecze stwa dzieci i m odzie y w czasie lekcji,
zaj i przerw w obiekcie szkolnym:
a) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zaj ,
b) w przypadku dostrze onych zagro
ich usuwanie lub niezw oczne zg oszenie kierownictwu szko y,
c) kontrola obecno ci uczniów podczas lekcji, reagowanie na ka de samowolne
wyj cie ze szko y,
d) zg aszanie kierownictwu szko y obecno ci osób obcych, podejrzanych, nie
zwi zanych ze szko .
e) uczestnictwo nauczycieli szko y w szkoleniach na temat sposobu rozpoznawania uzale nie oraz profilaktyki.
§16.
Zasady rekrutacji uczniów
1. Rekrutacj przeprowadza si corocznie w okresie od 15 maja do 15 czerwca.
2. Przed rekrutacj Dyrektor szko y powo uje Komisj Rekrutacyjn w sk ad której wchodz : kierownicy sekcji oraz specjali ci z poszczególnych grup instrumentów.
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Komisja ustala corocznie limity przyj uczniów na poszczególne instrumenty
bior c pod uwag mo liwo ci finansowe i organizacyjne szko y.
3. Pomoc w rekrutacji s testy przygotowane przez nauczycieli sekcji teorii
odr bne dla dzieci m odszych i starszych, zatwierdzane co roku przez dy
rektora szko y.
4. Podczas przes uchania wst pnego sprawdzane s predyspozycje do nauki w
szkole muzycznej a w szczególno ci : wra liwo muzyczna (s uch ), poczucie
rytmu, pami muzyczna, zdolno ci manualne, warunki fizyczne, g osowe,
cechy osobowo ci kandydata.
5. Elementy te zawarte s w protoko ach egzaminacyjnych .
6. Najwy sza ilo punktów decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do nauki
w szkole.
7. W przypadku dzieci m odszych mog by stosowane inne testy (np. test E.
Gordona), w których autorzy ustalili zasady punktacji. Równie w tym
przypadku przyjmowane s dzieci uzyskuj ce najwy sz punktacj .
8. Po przeprowadzeniu rekrutacji Komisja w pe nym sk adzie dokonuje ocen
testów i protoko ów ustalaj c list osób przyj tych do szko y,
9. Decyzje Komisji s ostateczne,
10. Po og oszeniu wyników Komisja ulega rozwi zaniu.

§17.
Prawa i obowi zki uczniów
1. Prawa uczniów
1) Uczniowi przys uguj prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka.
2) W przypadku ra cego naruszenia praw ucznia, Rodzicom lub prawnym
opiekunom przys uguje prawo z enia pisemnej skargi do dyrektora szko y.
Ponadto ucze ma prawo do:
1)
ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia
2) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpiecze stwa, ochrony
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godno ci,
3) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
4) swobody wyra ania my li i przekona ,
5) rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
post pów w nauce,
7) korzystania z pomieszcze szkolnych, instrumentów, ksi gozbioru, biblioteki
podczas zaj pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych
2. Obowi zki ucznia:
1) Systematyczny i aktywny udzia w zaj ciach edukacyjnych, przygotowanie si
do nich oraz w ciwego zachowania si podczas trwania tych zaj .
2) Ucze ma obowi zek usprawiedliwia ustnie jedn nieobecno na lekcji, a w
przypadku d szej nieobecno ci na zaj ciach ma obowi zek przedstawi pisemne usprawiedliwienie podpisane przez Rodziców lub prawnych opieku15

3)
4)

5)
6)
7)

nów. Rodzice mog w formie ustnej dokona takiego usprawiedliwienia.
przestrzegania zasad kultury wspó ycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szko y,
Ucze ma obowi zek dbania o schludny wygl d na terenie szko y. W czasie
wyst pów, koncertów i egzaminów uczniowie prezentuj si w odpowiedni
stroju galowym ( w kolorze bia o czarnym, bia o granatowym i odpowiednim
obuwiu).
Uczniowie maj obowi zek uczestniczenia w koncertach, popisach i innych
formach ycia szko y.
Dbania o wspólne dobro, ad i porz dek w szkole.
Uczniowie podczas zaj edukacyjnych i koncertach nie mog korzysta z telefonów komórkowych i innych urz dze elektronicznych.

3. Skre leniu z listy uczniów podlega:
1) ucze , który na koniec roku szkolnego otrzyma ocen ni sz od oceny
dopuszczaj cej z przedmiotów ogólnomuzycznych lub ni sz od oceny dostatecznej z przedmiotu g ównego lub kszta cenie s uchu , chyba, e Rada Pedagogiczna wyrazi zgod na powtarzanie klasy,
2) ucze nieklasyfikowany, który nie przyst pi lub nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
3) ucze , który w sposób naganny naruszy dyscyplin szko y,
4) ucze , który naruszy godno nauczyciela, ucznia lub innego pracownika
szko y,
5) ucze , który dopu ci si czynów karalnych prawem,
6) ucze , który nie podj nauki w terminie 14 dni od rozpocz cia roku
szkolnego,
7) ucze , który z
pisemn rezygnacj ze szko y,
8) ucze nieobecny na zaj ciach szkolnych, co najmniej przez 14 dni bez usprawiedliwienia oraz nie usprawiedliwiaj cy tych nieobecno ci po pisemnym
wezwaniu szko y.
4. Nagrody
1) Spo eczno szkolna nagradza ucznia za:
a) rzeteln nauk i prac spo eczn ,
b) wzorow postaw ,
c) wybitne osi gni cia,
2) Rodzaje nagród:
a) z okazji zako czenia roku szkolnego ucze mo e otrzyma :
o wiadectwo z wyró nieniem za bardzo dobre post py w nauce,
o nagrod ufundowan przez Rad Rodziców,
o dyplomy uznania przyznawane przez inne instytucje i organizacje,
o inne nagrody rzeczowe i wyró nienia przyznawane przez w adze o wiatowe
oraz inne organizacje i instytucje,
b) w ci gu roku szkolnego ucze mo e otrzyma wyró nienie w formie:
o pochwa y wychowawcy,
o pochwa y Dyrektora szko y, udzielonej przy stosownej okazji (popisy, koncerty),
o listu gratulacyjnego skierowanego przez Dyrektora szko y do rodziców,
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o dyplomu uznania.
5. Kary
1) Spo eczno szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szko y,
2) Rodzaje kar:
a) upomnienie wychowawcy,
b) upomnienie Dyrektora szko y, udzielone uczniowi indywidualnie,
c) upomnienie lub nagana Dyrektora szko y udzielona publicznie wobec
uczniów,
d) zawieszenie prawa do udzia u w zaj ciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szko y na zewn trz,
e) skre lenie z listy uczniów,
f) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego nagannym zachowaniu,
3) Szko a informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznaniu mu
nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary.
6. Tryb odwo ywania si od kary.
1) uczniowi przys uguje prawo odwo ywania si od kary i w innych sprawach za
po rednictwem wychowawcy do Dyrektora szko y. Odwo ania uczniów mog
by rozpatrywane przez Rad Pedagogiczn ,
2) uczniowie wyst puj cy w obronie praw uczniowskich nie mog by z tego
powodu oceniani negatywnie,
3) przedstawiciele samorz du szkolnego mog by zapraszani na posiedzenia Rady
Pedagogicznej; zaproszenie mo e wynika z inicjatywy samorz du szkolnego, jego opiekuna lub Dyrektora i wicedyrektora szko y.
§18
1. Szko a u ywa piecz ci urz dowej zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. wiadectwa opatruje si piecz ci urz dow .
§19
Szko a prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi przepisami.

cut, 13.06.2011
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