
Załącznik do Statutu PSWA 

UCHWAŁA  nr 1/2016 

 Rady Pedagogicznej Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego  

„Szkoła Talentów” w Białymstoku z dnia  19 stycznia 2016 roku  

stanowiąca załącznik do statutu Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego 

w sprawie zmiany siedziby szkoły policealnej -Studium Wokalno-Aktorskim  

„Szkoła Talentów”  w Białymstoku 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z dnia 2015 r., poz.1445 i poz.1890) w związku z §3 Uchwały nr 

XIV/210/15 Rady Miasta Białegostoku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany 

siedziby szkoły policealnej - Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w 

Białymstoku i zmiany uchwały Nr LII/679/ 10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 

luty 2010 r. w sprawie założenia szkoły policealnej - Studium Wokalno-Aktorskiego im. 

Czesława Niemena w Białymstoku, co następuje: 

• 1 

1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. siedziba szkoły policealnej Studium Wokalno-Aktorskie 

„Szkoła Talentów” w Białymstoku będą pomieszczenia w obiektach oświatowych 

położonych na nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku., wydzielone 

zarządzeniem Nr 2567/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Policealnego Studium Wokalno-

Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem nr 33/15 

Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2015 r. i zarządzeniem nr 169/15 

Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 marca 2015 r. 

2. W Statucie Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku 

wprowadza się następującą zmianę: 

-w Rozdziale 1 Postanowienia Ogólne §2  otrzymuje brzmienie  Studium Wokalno-Aktorskie 

„Szkoła Talentów” z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, działa na podstawie 

przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o  finansach publicznych oraz niniejszego 

statutu.” 

-w Rozdziale 4 Organizacja Szkoły §21 „W celu realizacji zadań statutowych, Studium 

dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami w obiekcie Studium Wokalno-Aktorskiego 

„Szkoła Talentów” przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku, które spełniają właściwe 

wymagania wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.” 

• 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2016 r. 



UCHWA A NR LII/679/10

RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

w sprawie za o enia szko y policealnej - Studium Wokalno-Aktorskiego im. Czes ymstoku.

i dzie

artystycznych

, co nast puje:

1. Zak ada si publiczn szko artystyczn - Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. Czes awa

ymstoku przy ul. Weso ej 11a, zwan dalej "Studium". 

2. Studium podejmie dzia alno nia 2010 r. 

Akt za o ycielski Studium stanowi za y.

Statut Studium stanowi za y.

Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku.

Uchwa cia.

PRZEWODNICZ CY RADY

W odzimierz Leszek Kusak

Za cznik nr 1
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AKT ZA O YCIELSKI PUBLICZNEJ SZKO Y POLICEALNEJ STUDIUM WOKALNO AKTORSKIEGO

IM. CZES YMSTOKU

dzy Ministrem Kultury

ystok zak ada si szko policealn artystyczn

Wokalno-Aktorskie im. Czes ymstoku przy ul. Weso ej 11 a, zwan dalej Studium.

Studium jest publiczn szko policealn c mo liwo ci uzyskania lub

uzupe nienia wykszta

Studium Wokalno-Aktorskie im. Czes awa Niemena podejmie dzia alno nia 2010 r. 

Specjalno si b dzie kszta

cym szko .

1. Organizacj la statut. 

ow organizacj nauczania okre a ciwym trybie arkusz

organizacji Studium. 

Odpowiedzialnym za realizacj postanowie aktu za o ycielskiego jest Dyrektor Studium. 

Za cznik nr 1

do Uchwa y Nr LII/679/10

Rady Miejskiej Bia egostoku

Za cznik nr 2
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STATUT STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIEGO IM. CZES YMSTOKU

Rozdzia 1

U lenia oznaczaj :

Studium Wokalno Aktorskie im. Czes ymstoku ul. Weso a 11 a, dzia a na

1. Organem prowadz cym Studium jest Miasto Bia ystok.

2. Organem sprawuj a

narodowego.

3. Cykl kszta

4. Studium jest jednostk bud etow .

y.

Podlask okre la porozumienie zawarte

pomi dzy:

Rozdzia 2

wiaty oraz

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Realizuj ci:

Za cznik nr 2

do Uchwa y Nr LII/679/10

Rady Miejskiej Bia egostoku

1) Studium Studium Wokalno-Aktorskie im. Czes ymstoku; publiczn szko policealn

artystyczn cenia,

2) Dyrektor Studium Dyrektora Studium Wokalno-Aktorskiego im. Czes ymstoku.

1) Oper Podlask

2) Studium Wokalno-Aktorskim

1) daje mo liwo uzyskania lub uzupe nienia wykszta

2) umo yciu spo ecznym,

3) zapewnienia s

4) sprawuje opiek nad s liwo ci:

a) udziela s

opiekunami roku ,

b) opiek s uchaczy znajduj cych si
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1. Studium mo e organizowa zaj cia artystyczne dla mieszka

2. Studium mo e prowadzi zaj cia rozwijaj ce umiej tno odzie y na zasadzie zaj

popo udniowych.

Po rednimi odbiorcami realizowanych zada b d mieszka cy Bia

uczestnicz

1. Zadania opieku cze Studium realizowane s puj

2. Dyrektor Studium powierza ka dy oddzia (

opiekunem roku , celem zapewnienia ci g o ci pracy wychowawczej. Opiekun winien prowadzi

oddzia (semestr) przez ca uchacze danego

oddzia u mog wnioskowa do Dyrektora Szko opiekuna roku. Wniosek mo e by rozpatrzony przez

Dyrektora Szko y, je eli posiada b uchaczy danego

oddzia u (semestru). 

Rozdzia 3

ORGANY SZKO

1. Organami szko y s :

2. Ka mo liwo swobodnego dzia

b) opiek s uchaczy znajduj cych si

c) a zainteresowa a przedmiotowe,

1) n a d  s uchaczami przebywaj obowi zkowych, nadobowi zkowych

sprawuj nauczyciele prowadz cy zaj cia.

2) nad  s uchaczami przebywaj cymi na zaj ciach poza terenem szko

sprawuj osoby do tego upowa zuj cymi przepisami bezpiecze

3) w czasie przerw pomi dzy zaj nione s nauczycielskie dy ury organizacyjno-porz dkowe.

4) w czasie zaj obowi zkowych s uchacze korzystaj tu umieszczonego

c si do obowi zuj .

5) opiekun roku zobowi zany jest do przekazania informacji dotycz cej prawid owego korzystania

, zachowania adu, porz ci pomieszcze , bezpiecze stwa w

6) wicze , wiadcze udzielaj szerokiego instrukta u maj cego

tu.

7) nauczyciele ta zani s zwraca uwag na

stopie aktualnej sprawno ci organizmu s uchaczy oraz przestrzega przy tym

zuj wicze .

8) s uchacz ma obowi trznych zarz dze Dyrektora.

1) Dyrektor Studium

2) Rada Pedagogiczna

3) Samorz d S uchaczy
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2. Ka mo liwo swobodnego dzia

wiaty oraz przepisach wydanych na

1. Dyrektor Studium zarz dza szko

d cych nauczycielami 

oraz

wykonywanie obowi zuj

pracy.

4. Do obowi y:

5. Zasady powo ywania Dyrektora Studium okre laj odr bne przepisy. 

1. Rad Pedagogiczn tworz udzia

2. Przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szko

Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz dku zebrania. 

bra udzia osem doradczym osoby zaproszone przez

przewodnicz cego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Uchwa y Rady Pedagogicznej zapadaj zwyk wi kszo ci g

Rady.

5. Tryb zwo ywania, zasady dzia aniem Rady Pedagogicznej okre laj

odr bne przepisy oraz regulamin dzia ania Rady Pedagogicznej przez ni

6. Cz onkowie Rady Pedagogicznej s zobowi yby naruszy dobro

osobiste s y.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale y:

1) kierowanie bie c dzia alno ci dydaktyczno- wychowawcz oraz reprezentowanie jej na zewn trz,

2) sprawowanie nadzoru wewn

3) kszta towanie w a dzy pracownikami,

4) zuj cymi

przepisami,

5) sprawowanie opieki nad s

poprzez aktywne dzia ania prozdrowotne, 

6) realizowanie uchwa Rady Pedagogicznej, podj cych,

7) dysponowanie rodkami okre Pedagogiczn

ci za prawid owe ich wykorzystanie, 

8) ugi Studium,

9) ,

10) organizowanie dzia alno uchaczom,

11) wykonywanie innych zada wynikaj owych.

1) uchwalenie regulaminu w asnej dzia alno ci,

2) y wnoszonych przez Dyrektora,

3) uchaczy,
ID: PACTN-BZPDF-TQDVX-HXROS-PQYUI. Podpisany. Strona 5 / 11



8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szko

uchwalenia Radzie Szko y.

y przewidziane Radzie Szko y, zasi gaj c

opinii Rady S uchaczy.

11. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szko y wynikaj

alno ci szko y nie rzadziej ni

1. Wszyscy s uchacze Studium tworz Samorz d S uchaczy.

2. Zasady wybierania dzia du okre s uchaczy

du s u s uchaczy.

3. Regulamin Samorz du nie mo e by sprzeczny ze Statutem Studium. 

4. Samorz alno ci statutowej Studium, mo e gromadzi

sk . Zasady wydatkowania tych funduszy okre la regulamin Samorz du.

5. Samorz d  mo e przedstawi

ci dotycz cych realizacji podstawowych spraw s uchaczy takich jak: 

dzia

3) uchaczy,

4) podejmowanie uchwa y upowa niaj cej Dyrektora Studium do skre lenia s uchaczy,

5) podejmowanie uchwa

6) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y,

7) trzszkolnego systemu oceniania.

1) organizacj pracy szko aszcza tygodniowy rozk ad zaj

2) projekt planu finansowego szko y,

3) , nie ,

4) propozycje Dyrektora Szko u nauczycielom sta

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych p atnych zaj dydaktycznych, wychowawczych

czych.

1) prawo do zapoznania si ci ,

2)

3) prawo do organizacji ycia szkolnego umo liwiaj cego zachowanie w a ciwych proporcji mi dzy wysi kiem

liwo ci asnych zainteresowa ,

4) prawo organizowania dzia alno liwo

5) prawo do wyboru nauczyciela pe ni cego rol opiekuna Samorz du.

1) pracuj na terenie szko

szacunku umo liwiaj c swobodne dzia

2) sytuacje konfliktowe rozwi dzia y,

3) statutowe organy szko y  s zobowi
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Rozdzia 4

ORGANIZACJA SZKO Y

e by utworzone stanowisko wicedyrektora szko y. Decyzj

organ prowadz cy na wniosek Dyrektora Studium. 

2. Do kompetencji wicedyrektora nale y  za s t nieniu obowi

s u bowych, realizowanie zada p yn

uchaczami Studium, bezpo rednie kierowanie organizacj

programow kszta

muzycznych oraz ramowy plan nauczania wynikaj

1. Rok szkolny rozpoczyna si dla semestru jesienno-

semestru wiosenno-letniego ka czy 14 pa dziernika dla semestru jesienno-zimowego lub

ostatniego dnia lutego dla semestru wiosenno-letniego.

2. Rok szkolny dzieli si

artystycznych.

ow organizacj la arkusz

organizacyjny Studium zatwierdzony przez organ prowadz cy szko .

2. Organizacj sta ych, obowi zkowych zaj la

ad zaj ustalony przez Dyrektora Studium na podstawie zatwierdzonego arkuszu

3. Obok zaj obowi zkowych Studium organizuje zaj cia nadobowi

cia obowi zkowe mog odbywa si

uchacze Studium mog bra czynny udzia

cych si

1. Podstawow form pracy jest system klasowo-lekcyjny.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

1. Podstawow jednostk organizacyjn Studium jest oddzia z o ony ze s uchaczy. Przeci tna liczba

s nie mniej ni 15 s uchaczy.

2. Klasa mo e by podzielona na grupy. Decyzj cy na

wniosek Dyrektora. 

W celu realizacji zada

Szko niaj w a ciwe wymagania wynikaj ce

1. Studium gromadzi ksi

s uchaczy -

3) statutowe organy szko y  s zobowi

dzia sporu jest Dyrektor Studium rozstrzyga organ prowadz cy

szko ,

4) spory rozstrzygane b d em wszystkich zainteresowanych na zasadzie negocjacji, porozumienia
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s uchaczy -

2. Prac -biurowy. Do jego zakresu nale y gromadzenie

czytelni sprawuje Dyrektor Studium. 

Rozdzia 5

Y

ugi.

laj odr bne przepisy. 

1. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn , wychowawcz cz

tej pracy oraz bezpiecze stwo powierzonych jego opiece s uchaczy.

2. Zadaniem nauczyciela jest: 

3. Do obowi y:

problemowo-przedmiotowy.

2. Prac zespo u kieruje przewodnicz cy, wy oniony spo u.

3. Do zada zespo u nale y:

1. Dyrektor Studium powierza ka d klas opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi ucz

opiekunem roku .

2. Przydzia u wychowawstw dokonuje Dyrektor Studium po zatwierdzeniu przez Rad Pedagogiczn .

3. Opiekun roku jest nie opiekunem s uchacza.

1) przygotowanie s uchacza do pe zywanie si ze swoich

obowi

2) wyposa enie s dn wiedz poprzez dostosowanie tre

nauczania do mo liwo ci psychologicznych s uchaczy,

3) wzbogacanie warsztatu pracy, m.in. poprzez gromadzenie specjalistycznych 

4) podejmowanie dodatkowych zada na o onych prze Rad Pedagogiczn lub Dyrektora Studium.

1) prowadzenie przedmiotowych zaj dydaktycznych,

2)

3) kierowanie si dobrem s uchaczy, trosk e poszanowanie godno ci osobistej s uchaczy,

4) prowadzenie dokumentacji wynikaj

5) doskonalenie si zawodowe.

1)

2) owych zasad wewn trz szkolnego systemu oceniania,

3)

4) organizowanie wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.
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3. Opiekun roku jest nie opiekunem s uchacza.

Tworzy warunki wspomagaj uchacza do pe yciu

doros ym.

4. Opiekun roku jest animatorem 

spornych wewn trzzespo owych oraz mi dzy s

zki wychowawcy- opiekuna roku: 

d bnymi

przepisami.

2. Zakresy obowi

Rozdzia 6

S UCHACZE SZKO Y

1. Warunkiem ubiegania si

wiadectwa uko c cego lub szko dnej.

2. Kandydat zobowi zany jest z o y puj ce dokumenty: 

na podstawie egzaminu wst pnego.

6. Egzamin wst pny przeprowadza si wy

7. Kandydat zobowi zany jest przygotowa do egzaminu: 

Rekrutacj s uchaczy przeprowadza komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powo ana przez Dyrektora

Studium.

1) otacza indywidualn opiek wychowawcz ka

2) ne formy ycia zespo owego , rozwijaj ce jednostki

ce klas ,

3) dzia ania wychowawcze wobec

1) yciorys,

2) po wiadczon kopi wiadectwa uko czenia szko y redniej,

3) 4 zdj cia,

4) za wiadczenia lekarskie wydane: 

a) ci do zawodu,

b) przez chirurga lub ortoped gos

c) przez laryngologa lub foniatr owej budowie gard osowych.

1) adem

muzycznym na p ycie CD, 

2) ci,

3) wicze na egzamin ruchowo-taneczny.
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Studium.

1. Egzamin wst ca roku

szkolnego.

pnego komisja sporz zawieraj c y  l i s t

nie zakwalifikowanych oraz uzyskanie przez nich oceny. 

1. Decyzj ciu do Studium podejmuje Dyrektor Studium na podstawie ostatecznej oceny

pnego.

uchaczy do klas lub na semestry programowo wy sze decyduje Dyrektor Studium na

podstawie ustalenia przez komisj tno ci odpowiadaj cych programowi klasy, do

przyj ty.

1. Kandydat mo e  b y przyj

niaj cej postawy podczas zaj warsztatowych organizowanych przez Studium. 

2. Indeks mo e by nagrod -aktorskich organizowanych przez Studium oraz

Podlask .

Rozdzia 7

ZKI S UCHACZY

1. Prawa uczniowskie nabywa si uchaczy Studium. 

2. Ka dy s uchacz ma prawo do: 

3. S uchacz ma obowi zek:

1) w a ciwie zorganizowanego procesu kszta ci:

a) przestrzeganie wcze ucha

b)

c)

egzaminacyjnych, terminach przes ucha ,

2) -wychowawczym,

3) rozwijania zainteresowa , zdolno

4) przejawiania w asnej aktywno tno ci przy wykorzystaniu wszystkich

mo liwo ci Studium. 

5)

nie ,

6) swobodnego wyra ania my li, przekona cych ycia szko y, nie uw aczaj cych jednak niczyjej

godno ci osobistej, 

7) tno ci,

8) Studium, sprz tu,

1) przestrzega postanowie uchacza,

2) uczy si systematycznie, pracowa n a d  w asnym rozwojem, aktywnie uczestniczy ciach

yciu Studium, rozwija swoje zdolno
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1. S uchacz mo e otrzyma nast puj ce nagrody: 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Studium na wniosek opiekuna roku lub innego nauczyciela. 

1. Dyrektor Studium mo e ukara s uchacza kar

e narusza nietykalno ci osobistej s uchacza.

1. Dyrektor Studium mo li s

2. Decyzj leniu s y Rady

Pedagogicznej, po zasi gni ciu opinii Samorz du S uchaczy.

Rozdzia 8

POSTANOWIENIA KO COWE

1. Studium u ywa piecz ci urz bnymi przepisami. 

bnymi przepisami. 

3. Studium przechowuje dokumentacj

owej okre laj odr bne przepisy. 

5. Studium mo e posiada w asny sztandar. 

zuj wiaty

yciu Studium, rozwija swoje zdolno

3) godnie reprezentowa Studium,

4) odnosi si si

ycia,

5) dba ad porz t meble, urz

1) pochwa a,

2) nagroda rzeczowa.

a) niew a

b) wiadomego niszczenia urz dze

1)

ach

2) nieusprawiedliwionej nieobecno ci na zaj -cy.
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