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STATUT 

SZKOŁY PLASTYCZNEJ 

im. Jacka Malczewskiego 

W RADOMIU 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn.zm.  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. 2006/97/674 – tekst jednolity Karta Nauczyciela  

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznych szkół i placówek artystycznych ( Dziennik Ustaw nr 181 poz. 1507) z późn.zm. 

4. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw 2003 nr 6, poz.69)  

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2008.65.400) z późn.zm. 

6. Uchwała Nr 502/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.  
 

Rozdział I 

 

Nazwa szkoły i informacje o szkole  

 
§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę – Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego.  

2. Od 1 września 2009 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa 

Brandta.  

3. Siedziba szkoły znajduje się w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 

w Radomiu przy Al. Grzecznarowskiego 13.  

4. Szkoła Plastyczna realizuje wyłącznie program kształcenia artystycznego bez 

przedmiotów ogólnokształcących.  

 

§ 2 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radom.  

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.  

3. Szkoła Plastyczna posiada trzy działy – wstępny, dziecięcy i młodzieżowy.  

4. Cykl kształcenia w dziale wstępnym trwa 1 rok, w dziale dziecięcym – 3 lata, 

młodzieżowym - 3 lata.  

5. Do Szkoły Plastycznej mogą uczęszczać dzieci i młodzież, będące równocześnie 

uczniami szkół ogólnokształcących :  

1) do grupy wstępnej – dzieci w wieku od 6 – 10 lat (uczniowie klas najmłodszych 

szkół podstawowych), 
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2) do działu dziecięcego – dzieci w wieku 11 – 13 lat (uczniowie klas starszych 

szkół podstawowych - czwartej, piątej i szóstej),  

3) do działu młodzieżowego – młodzież ucząca się powyżej 14-go roku życia.  

6. Szkoła stwarza możliwość nauki z przedmiotów:  

1) rysunek i malarstwo,  

2) wiedza o sztuce (w dziale młodzieżowym),  

3) przedmioty fakultatywne: ceramika, fotografia, grafika komputerowa, 

tkanina artystyczna i rzeźba, 

7. Kształcenie przebiega w oparciu o plany nauczania opracowane zgodnie 

z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.  

 

Rozdział II  

 

Cele i zadania szkoły 

 
§ 3 

1. Szkoła realizuje następujące cele:  

1) pobudza i rozwija zamiłowania plastyczne,  

2) przygotowuje wrażliwego odbiorcę sztuki rozumiejącego i akceptującego 

wypowiedzi wizualne innych,  

3) przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, 

regionu, kraju,  

4) ułatwia samoidentyfikację kulturową, poszukiwanie własnej tożsamości 

i budowanie własnego wizerunku w sposób świadomy,  

5) wyposaża ucznia w podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu 

różnych dziedzin plastyki oraz wiedzę o sztuce,  

6) umożliwia uczniom przeżycie doświadczeń plastycznych.  

2. Cele realizowane są poprzez:  

1) stworzenie przyjaznego klimatu dla przeżyć duchowych,  

2) umożliwienie uczniom autoekspresji oraz zrozumienia innych wypowiedzi 

plastycznych i ich akceptacji,  

3) doskonalenie umiejętności warsztatowych uczniów,  

4) inicjowanie sytuacji, w których uczeń uczestniczy w kulturze miasta, 

regionu, kraju.  

 

§ 4 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa szczegółowe kryteria 

poszczególnych ocen z przedmiotów (WSO stanowi odrębny dokument).  

2. Szkoła posiada Program Wychowawczy.  
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Rozdział III 

 

Organy Szkoły i ich kompetencje  

 
§ 5  

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor  

2) Rada Pedagogiczna  

2. Organy szkoły współpracują ze sobą w ramach obowiązujących przepisów 

prawa na zasadach wzajemnego zrozumienia. W sprawach spornych pomiędzy 

organami szkoły decyduje dyrektor zespołu.  

 

§ 6 
1. Na czele szkoły stoi dyrektor, który:  

1) reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny,  

2) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego,  

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących,  

5) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,  

6) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia 

zawodowego,  

7) prowadzi w sposób prawidłowy dokumentację dotyczącą działalności 

dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej, 

8) dokonuje oceny pracy nauczyciela,  

9) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych,  

10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.  

2. W szkole działa Rada Pedagogiczna, do kompetencji, której należy:  

1) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,  

4) opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

5) opiniowanie programów nauczania.  

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są w Regulaminie Pracy 

Rady Pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Rozdział IV 

 

Organizacja pracy szkoły 

 
§ 7 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Jednostki lekcyjne (nie więcej niż cztery) można łączyć w bloki.  

4. Łączenie godzin lekcyjnych w blok wynika z planu nauczania.  

5. Zajęcia prowadzone są w grupach do 20 uczniów. 

6. Zajęcia fakultatywne prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach w obrębie jednego działu. Każdy uczeń działu dziecięcego realizuje 

obowiązkowo 2 formy zajęć fakultatywnych.  

7. Zajęcia fakultatywne prowadzone są w grupach do 15 uczniów.  

 

§ 8 
1. Uczniowie działu wstępnego i dziecięcego po skończonych zajęciach są 

odbierani przez rodziców.  

2. Uczniowie działu młodzieżowego mogą wracać sami. 

 

Rozdział V 

 

Zasady rekrutacji 

 
§ 9 

1. Rekrutacja kandydatów do szkoły plastycznej odbywa się na zasadzie zapisów 

od 1 marca do 31 maja każdego roku. 

2. W sierpniu będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

3. Po ukończeniu każdego działu należy dokonać powtórnego zapisu ucznia do 

szkoły.  

4. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów zawiera Załącznik Nr 6. 
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Rozdział VI 

 

Zasady działania biblioteki 

 
§ 10 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o sztuce świata, kraju i regionie – 

wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych.  

 

Rozdział VII 
 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych 

 
§ 11 

1. Działania opiekuńcze szkoły dotyczą:  

1) opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i fakultatywnych, którą pełni nauczyciel prowadzący 

zajęcia,  

2) opieki w czasie przerw, którą sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,  

3) opieki podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły,  

4) opieki podczas wyjazdów i plenerów organizowanych w czasie wakacji.  

 

Rozdział VIII 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§ 12 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa 

w ust.1 określają odrębne przepisy.  
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Rozdział IX 

 

Zakres obowiązków i praw nauczycieli 

 
§ 13 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za wyniki, jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

 

§ 14 
1. Opiekę wychowawczą nad uczniami każdej klasy dyrektor powierza 

nauczycielowi rysunku i malarstwa, zwanemu opiekunem klasy.  

2. Do zadań opiekuna klasy należy:  

1) przedstawienie uczniom zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych 

na dany rok,  

2) zaznajomienie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,  

3) informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów,  

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniów, 

5) poinformowanie rodziców o konieczności zrealizowania w toku nauczania 

dwóch fakultetów w dziale dziecięcym, 

6) poinformowanie rodziców o konieczności powtórnego zapisu ucznia do 

kolejnego działu. 

3. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest realizacja zadań wynikających 

z programu kształcenia, a w szczególności:  

1) organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego zapewniającego 

osiągnięcie zamierzonych celów oraz wysoki poziom wyników nauczania, 

2) stosowanie metod i form pracy odpowiednich do wieku, uzdolnień i stopnia 

zaawansowania uczniów.  

4. Nauczyciela obowiązuje bezstronność, obiektywność, życzliwość 

i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów.  

5. Nauczyciele winni aktywnie uczestniczyć w wystawach, przeglądach, 

uroczystościach i innych przedsięwzięciach szkoły.  

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania oraz doskonalenia 

warsztatu pracy zapewniającego podnoszenie poziomu dydaktycznego.  

7. Nauczyciele odpowiedzialni są za stan powierzonych im pomocy 

dydaktycznych i zobowiązani do dbania o sprzęt szkoły.  

8. Nauczyciele współpracują w zakresie:  

1) uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,  
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2) opracowywania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania,  

3) organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

4) organizowania pracowni przedmiotowych oraz uzupełniania ich 

wyposażenia.  

 

Rozdział X 

 

Uczniowie i ich rodzice 

 
§ 15 

1. Uczeń Szkoły Plastycznej ma prawo do:  

1) uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia zgodnym 

z zasadami higieny umysłowej,  

2) opieki, ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania jego godności,  

3) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

zespołu, wyznawanych wartości etycznych, moralnych i religijnych przy 

zachowaniu tolerancji wobec innych przekonań,  

5) uzyskania pomocy w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów,  

6) sprawiedliwej i jawnej oceny,  

7) aktywnego wpływania na życie szkoły,  

8) korzystania z pomieszczeń, wyposażenia i innych środków pozostających  

w dyspozycji szkoły, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 

wewnętrznymi zarządzeniami.  

2. Do obowiązków ucznia należy:  

1) przestrzeganie postanowień statutu i innych wewnętrznych przepisów 

obowiązujących w szkole,  

2) systematyczna praca nad własnym rozwojem,  

3) aktywne uczestnictwo w zajęciach,  

4) godne reprezentowanie szkoły,  

5) odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

6) zachowanie zgodne z zasadami kultury i współżycia w społeczeństwie,  

7) dbanie o porządek, ład, higienę i bezpieczeństwo własne i innych uczniów 

oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, pomoce szkolne.  

3. Rodzaje stosowanych nagród i sposoby ich przyznawania:  

1) publiczne wręczenie uczniowi nagrody rzeczowej, dyplomu,  

2) umieszczenie listy laureatów konkursów na tablicy ogłoszeń,  
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3) wpisanie nazwiska ucznia i jego sukcesu do kalendarium szkoły,  

4) wyróżnienie ucznia poprzez udział w wystawie na zakończenie roku 

szkolnego,  

5) wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców. 

4. Rodzaje stosowanych kar i sposoby ich nakładania:  

1) w przypadku łamania ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania 

w zależności od szkodliwości przewinień stosuje się: 

a) upomnienie opiekuna klasy,  

b) wezwanie rodziców i poinformowanie o nagannym zachowaniu.  

5. O skreśleniu z listy uczniów decyduje dyrektor na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej.  

6. Podejmowana przez dyrektora szkoły decyzja jest decyzją administracyjną.  

 

§ 16 
1. Rodzice mają prawo do:  

1) zapoznania się z celami, zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - 

wychowawczymi szkoły,  

2) znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

w nauce,  

4) wyrażania własnego zdania na temat pracy szkoły, 

5) planowych i systematycznych spotkań z opiekunem klasy.  

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów,  

2) uczestniczenia w spotkaniach z opiekunem klasy poprzez udział w 

zebraniach, 

3) dbania o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły,  

4) powiadamiania wychowawcy o nieobecności dziecka w szkole,  

5) poinformowania wychowawcy, dyrektora o ewentualnych zaleceniach 

lekarskich dot. zdrowia dziecka  

3. Rodzice składają dobrowolną deklarację o zbieraniu i przetwarzania danych 

osobowych swoich dzieci.  
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Rozdział XI 

 

Postanowienia końcowe 

 
§ 17 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów 

szczegółowo określa Regulamin Szkoły.  

 

§ 18 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową o treści:  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

im. Józefa Brandta w Radomiu 

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego 

26-600 RADOM 

ul. Al. Grzecznarowskiego 13. 

 

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

podaje się nazwę Szkoły Plastycznej.  

4. Świadectwa opatruje się wspólną pieczęcią urzędową Zespołu Szkół 

Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.  

 

§ 19 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację szkolną zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  

 

§ 20 
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady 

Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w szkole organów. Wnioski 

dotyczące zmian wymagają pozytywnej opinii, co najmniej dwóch  

z pozostałych trzech organów zespołu. 

 

§ 21 

1. Szczegółowe zapisy normujące działalność szkoły wynikające z przepisów 

prawa znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu.  
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Statut przyjęto na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2014 r. 

 
 

Samorząd Uczniowski              Rada Rodziców 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 
 

 


