Regulamin
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Warszawa, ul. Toruńska 23
Zespół Szkół Ogólnokształcących działa na podstawie uchwały Zarządu Samodzielnego Koła
Terenowego nr 141 STO.
W skład Zespołu Szkół, zwanego poniżej „Zespołem”, wchodzą: Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 11 STO i Społeczne Gimnazjum STO.
I.

ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE

1.

Zespół prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z
arkuszami organizacji danego roku szkolnego przyjętymi uchwałami przez Radę
Pedagogiczną każdej ze Szkół wchodzących w skład Zespołu i przedstawianymi do
akceptacji Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 141 STO.

2.

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00.

3.

W Zespole obowiązuje nauka języka angielskiego i niemieckiego: w szkole
podstawowej jednego języka od I klasy i drugiego od II klasy szkoły podstawowej. W
uzasadnionych przypadkach uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej i klas I-III
gimnazjum, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów mogą być zwolnieni z
obowiązku nauki jednego języka obcego.

3a.

Za zgodą Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 141 STO Dyrektor ds.
dydaktycznych może wprowadzić od klasy II szkoły podstawowej język hiszpański jako
alternatywny dla języka niemieckiego.
Dyrektor ds. dydaktycznych, po konsultacji z zespołem edukacji wczesnoszkolnej,
tworzy dwie klasy pierwsze, uwzględniając wiek i płeć dzieci oraz inne czynniki istotne
dla przyszłego funkcjonowania dziecka w szkole.
Biorąc pod uwagę p. 3b, Dyrektor ds. dydaktycznych wskazuje rodzicom dzieci
przyjętych do klas pierwszych możliwość wyboru drugiego języka obcego, o którym
mowa w p. 3a, z zachowaniem proporcji w liczebności grup w danym oddziale 9/9 lub
10/8.
O przydziale dziecka do grup językowych, o których mowa p. 3c, decyduje kolejność
złożenia podania o przyjęcie dziecka do szkoły.

3b.

3c.

3d.

4.

Godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pracy sekretariatu zatwierdzają Dyrektor
ds. dydaktycznych wspólnie z Dyrektorem ds. administracyjnych i podaje do publicznej
wiadomości w 1-szym miesiącu roku szkolnego.

5.

Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów wychowawczo-dydaktycznych
rodzice/opiekunowie załatwiają z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.
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6.

Dyrektor ds. dydaktycznych oraz Dyrektor ds. administracyjnych określają dni i
godziny, w których przyjmuje rodziców/opiekunów w sprawach indywidualnych.

7.

Zebrania z rodzicami/opiekunami odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym.
„Dni otwarte” odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym. „Dni otwarte” i
zebrania mogą się odbywać w tym samym dniu.

II.

FINANSOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU

1.

Czesne pobierane jest w celu pokrycia kosztów działalności Zespołu przez
10 miesięcy, od 1.09. do 30.06. każdego roku szkolnego.

2.

Wysokość czesnego i innych opłat ustalane są uchwałą Zarządu Samodzielnego Koła
Terenowego nr 141 STO i przekazywane do wiadomości rodziców/opiekunów poprzez
wywieszenie na ogólnie dostępnej tablicy informacyjnej Zarządu SKT nr 141 STO w
jego siedzibie i zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
Koszty dodatkowych zajęć dydaktycznych (np. kółka zainteresowań, reedukacja,
logopedia, basen/transport) ponoszą rodzice/opiekunowie uczniów z nich
korzystających. Za uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych (teatr, kino, wycieczki,
zielone lekcje) rodzice/opiekunowie wnoszą osobne opłaty. Dyrektor ds. dydaktycznych
wspólnie z Dyrektorem ds. administracyjnych mogą podjąć decyzję o finansowaniu w/w
kosztów z budżetu, o ile nie przekraczają one limitu wydatków określonych
preliminarzem budżetowym Zespołu.

3.

4.

Rodzice/opiekunowie wnoszą odrębną opłatę za ubezpieczenie lub przedstawiają
własną polisę NNW.

5.

Rodzice/opiekunowie uczniów są zobowiązani wpłacać czesne oraz inne opłaty za
szkołę do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry.

6.

W przypadku braku zapłaty czesnego w pełnej wysokości za okres dwóch miesięcy,
Dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów, powiadamiając w połowie tego okresu o
wszczęciu procedury.

7.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia ze szkoły zarówno wpisowe, jak i opłaty
za rozpoczęty miesiąc nauki nie będą zwracane, a niewpłacone będą egzekwowane.

8.

W przypadku podjęcia przez ucznia nauki w czasie trwania roku szkolnego,
rodzice/opiekunowie są zobowiązani uiścić wpisowe w pełnej wysokości oraz czesne
za rozpoczęty miesiąc nauki. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/opiekunowie mogą
występować o obniżenie wysokości wpisowego do Zarządu Samodzielnego Koła
Terenowego nr 141 STO.
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III.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, ŚWIETLICY, STOŁÓWKI, SALI
GIMNASTYCZNEJ, GABINETU

1.

Biblioteka szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w godzinach
wyznaczonych wspólnie przez Dyrektora ds. dydaktycznych oraz Dyrektora ds.
administracyjnych.

2.

Świetlica szkolna jest czynna do godziny 17:30. Świetlica może być oddzielnie opłacana
przez rodziców/opiekunów dzieci z niej korzystających. Wysokość opłaty za świetlicę
ustalają wspólnie Dyrektor ds. dydaktycznych oraz Dyrektor ds. administracyjnych w
porozumieniu z Zarządem Samodzielnego Koła Terenowego Nr 141 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego. Odbieranie dzieci po tym terminie może wiązać się z
uiszczeniem dodatkowej opłaty na rzecz Zespołu, o jej wysokości decydują wspólnie
Dyrektor ds. dydaktycznych oraz Dyrektor ds. administracyjnych.

3.

Uczniowie mają prawo korzystać poza lekcjami z sali gimnastycznej w godzinach i na
warunkach ustalonych wspólnie przez Dyrektora ds. dydaktycznych oraz Dyrektora ds.
administracyjnych z rodzicami/opiekunami.

4.

Zespół zatrudnia pielęgniarkę. Gabinet jest czynny codziennie w godzinach ustalonych
przez Dyrektora ds. administracyjnych.
Kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa dzieci w świetlicy określa Regulamin pracy
świetlicy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 STO w Warszawie, zatwierdzony przez
Dyrektora ds. dydaktycznych.

5.

6.

Dziecko po ostatniej lekcji wynikającej z planu danej klasy szkoły podstawowej, jeśli
oczekuje na zajęcia pozalekcyjne bądź na odbiór przez rodzica, ma obowiązek zgłosić
się do świetlicy szkolnej.

IV.

RODZICE I OPIEKUNOWIE

1.

Rodzice lub opiekunowie uczestniczą w życiu szkoły, przedstawiając wnioski i uwagi
na zebraniach klasowych oraz poprzez udział swych przedstawicieli w spotkaniach
członków STO.

2.

Rodzice i opiekunowie ucznia mają prawo do:
a)
pełnej informacji o postępach w nauce i problemach wychowawczych
dotyczących ich dziecka
b)
indywidualnych spotkań z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
c)
ubiegania się o przyznanie stypendium dla swojego dziecka w przypadku trudnej
sytuacji materialnej. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd SKT
nr 141 STO.
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d)

e)
f)

g)

korzystania z sal lekcyjnych w celu organizowania we własnym zakresie zajęć
dodatkowych dla dzieci po uzgodnieniu z Dyrektorem ds. dydaktycznych i
Dyrektorem ds. administracyjnych,
uzyskania porady od psychologa i/lub pedagoga szkolnego w sprawach
dotyczących dzieci i rodziny
organizowania na terenie Zespołu kursów i szkoleń dla dorosłych na warunkach
uzgodnionych z Dyrektorem ds. dydaktycznych i Dyrektorem ds.
administracyjnych.
współorganizowania życia kulturalnego Zespołu.

3.

Rodzice i opiekunowie uczniów mają obowiązek:
a)
regularnego wnoszenia czesnego i innych opłat szkolnych
b)
uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez szkoły wchodzące w skład
Zespołu
c)
współpracy z wychowawcą i Dyrektorem ds. dydaktycznych w przypadku
trudności dydaktyczno-wychowawczych w ich klasie
d)
pokrywać szkody wyrządzone przez ich dzieci
e)
zapewnić dziecku niezbędne podręczniki, zeszyty i materiały, zgodnie ze
wskazówkami uzyskanymi od wychowawców i nauczycieli przedmiotów
f)
uczestniczyć w opiece nad dziećmi szkoły podstawowej przy wyjściach i
wyjazdach do kina, muzeum lub na basen
g)
szanować godność swojego dziecka i innych uczniów Zespołu
h)
informować Zespół na bieżąco o zmianie adresu zamieszkania, numeru telefonu,
miejsca pracy, adresu mailowego.

V.

UCZNIOWIE

1.
2.

Prawa i obowiązki ucznia reguluje “Karta Praw i Obowiązków Ucznia”, będąca
załącznikiem Statutów każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu.
Każda nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych winna być usprawiedliwiona
przez rodziców lub opiekunów na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny w terminie
14 dni od ustania przyczyny nieobecności.

VI.

NAUCZYCIELE

1.

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z własnym światopoglądem, uwzględniając
programy wychowawcze poszczególnych szkół i przestrzegając zasad etyki zawodowej
w warunkach poszanowania godności osobistej uczniów oraz ich wolności
światopoglądowej i wyznaniowej.

2.

Nauczyciele mają prawo do:
a)
swobody w wyborze metod realizacji programu nauczania
b)
egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań
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c)
d)
e)

współdecydowania o programie dydaktyczno-wychowawczym szkół
aktywnego kreowania oblicza szkół poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz
zapewnienia uczniom możliwie pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego
odwoływania się od decyzji Dyrektora ds. dydaktycznych oraz Dyrektora ds.
administracyjnych do Zarządu Samodzielnego Koła nr 141 STO,

3.

Obowiązki nauczycieli regulują osobne dokumenty.

4.

Wyróżniający się nauczyciele mogą być nagradzani premiami i nagrodami
uznaniowymi przyznawanymi przez Dyrektora ds. dydaktycznych w ramach
zatwierdzonego preliminarza.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Cała społeczność szkolna ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, Statutów poszczególnych szkół i innych obowiązujących w Zespole
regulacji prawnych.

2.

W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków
odurzających. Palenie tytoniu przez osoby dorosłe jest dozwolone wyłącznie w
wyznaczonym pomieszczeniu.

3.

Organem odwoławczym od wszelkich decyzji Dyrektora ds. dydaktycznych oraz
Dyrektora ds. administracyjnych, o ile Statuty szkół, niniejszy Regulamin oraz odrębne
przepisy prawa nie stanowią inaczej, jest Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr
141 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Toruńska 23.

4.

Zatwierdzenie Regulaminu i jego zmiany należą do kompetencji Zarządu SKT nr 141
STO.

Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały nr 01/012015 Zarządu Samodzielnego Koła
Terenowego nr 141 STO z dnia 16.01.2015 r. . Zmiany w p. 3 wprowadzono na mocy uchwały
nr 19/XI/2016 Zarządu SKT nr 141 STO z dnia 30.11.2016r.
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