
STATUT 
 

Powiatowego Ogniska Plastycznego 
w Malborku 

 
NAZWA PLACÓWKI I INNE INFORMACJE O PLACÓWCE 

 
§ 1 

 
1) Placówka nosi nazwę: Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku. 
2) Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku, zwane w dalszej części statutu Ogniskiem, 

jest publiczną placówką artystyczną. Siedziba Ogniska mieści się w Malborku przy  
ul. Jagiellońskiej 78a. 

 
§ 2 

 
Organem prowadzącym Ognisko jest Powiat Malborski. 
 

§ 3 
 

Organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

§ 4 
 

Czas trwania nauki w Ognisku wynosi przynajmniej dwa lata. 
 

§ 5 
 

Ognisko prowadzi działy nauczania: 
1) Dział Dziecięcy – obejmuje przedmioty nauczania: 

a) rysunek i ćwiczenia kolorystyczne; 
b) modelowanie. 

2) Dział Młodzieżowy – obejmuje przedmioty nauczania: 
a) rysunek; 
b) malarstwo; 
c) fakultety artystyczne (grafika, rzeźba); 
d) wiedza o sztuce. 

 
§ 6 

 
Ognisko może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie 
zatwierdzonego programu nauczania. 
 

CELE I ZADANIA PLACÓWKI 
 

§ 7 
 

Ognisko realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach Ministra 



Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszącymi się do szkolnictwa artystycznego, a w 
szczególności: 
1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności plastyczne, 
2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, 
3) oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury. 
 

§ 8 
 

Ognisko realizuje cele, o których mowa w paragrafie siedem poprzez: 
1) prowadzenie zajęć w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania, 
2) organizuje imprezy popularyzujące osiągnięcia uczniów, jak: wystawy, przeglądy, 

konkursy itp., 
3) uczestniczy w konkursach i prezentacjach kulturalnych w kraju i za granicą, 
4) nawiązuje kontakty ze szkołami, instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą, 
5) współdziała ze środowiskiem lokalnym, organizacjami samorządowymi i innymi w 

rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie profilu nauczania i edukacji 
plastycznej dzieci i młodzieży, 

6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami lub prawnymi 
opiekunami uczniów, szkołami i ośrodkami oraz innymi instytucjami świadczącymi 
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży poprzez: 
a) udzielanie informacji uczniom i rodzicom oraz prawnym opiekunom o w/w 

instytucjach, 
b) realizowanie zaleceń w/w instytucji, 
c) szkolenia Rady Pedagogicznej przez pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznej na tematy: 
 jak postępować z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; 
 praca z uczniem zdolnym i wrażliwym; 

d) promocję w/w instytucji i ich działań w formie konkursów plastycznych. 
 

ORGANY STATUTOWE PLACÓWKI 
 

§ 9 
 

Organami Ogniska są: 
1) Dyrektor Ogniska 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Rodzice i opiekunowie prawni uczniów 
 

§ 10 
 

Dyrektor Ogniska: 
1) kieruje placówką, jej bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, 
2) reprezentuje Ognisko na zewnątrz, 
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
4) sprawuje opiekę nad uczniami, 
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ogniska i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki, 



8) nagradza wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników, a także podejmuje 
decyzje o konsekwencjach służbowych wobec winnych zaniedbań i uchybień w pracy, 

9) jest pracodawcą dla zatrudnianych w nim nauczycieli i pracowników – uprawnienia i 
obowiązki z tego tytułu realizuje zgodnie z przepisami prawa pracy, 

10) zawiera jednoosobowe niezbędne umowy cywilno-prawne związane z jego działalnością, 
a szczególnie realizacją planu finansowego i innych zadań gospodarczych, 

11) w zakresie zadań określonych w paragrafie 10, pkt. 2, 6, 7, 10 udziela niezbędnych 
pełnomocnictw, upoważniających do reprezentowania Ogniska i zawierania umów 
cywilno-prawnych. 

 
§ 11 

 
Rada Pedagogiczna: 
1) jest kolegialnym organem Ogniska w zakresie realizacji statutowych zadań placówki, 
2) w skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ognisku, 
3) w zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą Rady lub na jej wniosek, 
4) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ogniska, 
5) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego i po jego zakończeniu oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 
zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Ognisko albo co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

6) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej, 
7) Dyrektor Ogniska przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku 

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Ogniska, 

8) do kompetencji Rady Pedagogicznej Ogniska należy: 
a) zatwierdzanie planów pracy Ogniska, 
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Ognisku, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 
d) przygotowywanie i zatwierdzanie statutu Ogniska, 
e) uchwalanie wniosków z nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego, 

9) Rada Pedagogiczna Ogniska opiniuje w szczególności: 
a) organizację pracy Ogniska, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 
b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i wyróżnień, 
c) projekt planu finansowego Ogniska, 
d) propozycje Dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych. 
10) Dyrektor Ogniska wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej określonych w 

ust. 8 paragrafie 11, a niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały 
Dyrektor Ogniska zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący placówkę. Decyzja 
organu prowadzącego w sprawie zawieszonej uchwały jest ostateczne, 

11) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o 
odwołanie Dyrektora Ogniska, 

12) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 2/3 członków, Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, 
zebrania Rady są protokołowane, 



13) Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw omawianych na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli bądź innych pracowników Ogniska. 

 
§ 12 

 
Rodzice, opiekunowie prawni uczniów i nauczyciele Ogniska współdziałają w sprawach 
wychowania i kształcenia uczniów. Dla realizacji tego celu rodzice i opiekunowie prawni 
uczniów mają prawo do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym dziale nauczania, 
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, rozwoju jego osobowości w procesie 

edukacji plastycznej, 
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia artystycznego swoich 

dzieci, 
4) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Ogniska i Radzie Pedagogicznej, a także 

organowi nadzorującemu Ognisko, opinii na temat pracy Ogniska, 
5) Ognisko organizuje spotkania z rodzicami dla wymiany informacji oraz dyskusji na temat 

pracy placówki i rozwoju uczniów, 
6) Spotkania plenarne rodziców danego działu nauczania odbywają się dwa razy w roku, a 

ponadto rodzice mogą w razie zaistniałej potrzeby kontaktować się z prowadzącym 
przedmiot nauczycielem w każdym czasie, 

7) sprawy sporne pomiędzy organami Ogniska rozstrzygane są drogą odwołania do 
dyrektora Ogniska. Dyrektor jest zobowiązany w ciągu 14 dni ustosunkować się do 
zgłoszonego problemu. Od decyzji dyrektora można odwołać się do organu 
prowadzącego, tj. Powiatu Malborskiego. 

 
ORGANIZACJA OGNISKA 

 
§ 13 

 
1) Organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu 

organizacyjnym Ogniska, uwzględniając ramowy plan nauczania i plan pracy Ogniska, a 
zatwierdza organ prowadzący Ognisko. 

2) Organizacja Ogniska zawiera liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin przedmiotów i 
zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Ognisko. 

 
§ 14 

 
Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych wynikających z organizacji ustala Dyrektor 
Ogniska. 
 

§ 15 
 

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. 
Nauka w Ognisku trwa 10 miesięcy z przerwami semestralnymi i świątecznymi jak w 
szkolnictwie ogólnokształcącym. 
 

§ 16 
 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 



§ 17 
 

1) Nad uczniami przebywającymi w Ognisku podczas zajęć sprawują opiekę nauczyciele 
prowadzący te zajęcia. 

2) Wyznaczony nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych 
poza Ogniskiem i odpowiada za ich bezpieczeństwo. 

 
§ 18 

 
Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać poza zajęciami dydaktycznymi z pomieszczeń 
Ogniska na zasadach określonych przez Dyrektora Ogniska. 
 

§ 19 
 

W Ognisku działa punkt biblioteczny, z którego korzystają nauczyciele i uczniowie na 
zasadach określonych przez Dyrektora Ogniska. 
 

REKRUTACJA 
 

§ 20 
 

1) Zapisy do Ogniska: 
a) zapisy na dany rok szkolny reguluje regulamin rekrutacji uchwalony przez Radę 

Powiatu Malborskiego z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Nr X/120/2016, 
b)  w przypadku większej liczby chętnych do udziału w zajęciach Ogniska niż  wolnych 

miejsc możliwe jest przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych, 
c) uczestnika powinno cechować zainteresowanie plastyką – kulturą artystyczną, 
d) osoba przyjęta do Ogniska wypełnia  niezbędną dokumentację, 
e) w Ognisku znajduje się rejestr osób przyjętych na dany rok szkolny, 
f) zapisany uczestnik ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach, 

przewidzianych w tygodniowym planie zajęć. 
 

ZASADY OCENIANIA 
 

§ 21 
 
1) Skala ocen w Powiatowym Ognisku Plastycznym jest taka sama jak w szkolnictwie 

ogólnokształcącym. 
2) Kryteria oceny prac: 

a) zgodność pracy z założonymi celami (czy praca została wykonana na dany temat), 
b) szczególna inwencja twórcza, pomysłowość, 
c) umiejętność posługiwania się warsztatem malarskim, rysunkowym, rzeźbiarskim i 

graficznym; znajomość pojęć z każdej z tych dziedzin, 
d) systematyczność pracy, zaangażowanie ucznia w realizację zadania, 
e) walory artystyczne. 

3) Oceny: 
a) celujący. Ocenę celującą za poszczególne zadania oraz w systemie rocznym 

otrzymują uczniowie, którzy: 
 samodzielnie realizują zadanie, 
 wykonują prace w pełni odpowiadające założonym celom, 



 nie boją się eksperymentować z różnymi technikami, 
 wykonują prace o szczególnych walorach artystycznych, 
 przejawiają szczególną inwencję twórczą, 
 są bardzo aktywni twórczo, tzn. biorą udział w konkursach, otrzymują nagrody, 

prace są na wystawach. 
b) bardzo dobry. Ocenę bardzo dobrą po zakończeniu każdego zadania oraz w systemie 

rocznym otrzymują uczniowie, którzy: 
 zawsze podejmują zadanie, 
 ich prace w pełni odpowiadają założonym celom, 
 powierzone zadania wykonują prawie samodzielnie, nie potrzebują zbyt wielu 

uwag na temat pracy, ażeby poprowadzić ją we właściwym kierunku, 
 oddają prace, z których większość wykonywanych ma pewne walory artystyczne. 

c) dobry. Ocenę dobrą po zakończeniu każdego zadania oraz w systemie rocznym 
otrzymują uczniowie, którzy: 
 podejmują prawie zawsze zadanie stawiane przez nauczyciela, 
 zadanie i jego wykonanie realizują na dobrym poziomie, 
 zazwyczaj prawidłowo rozwiązują postawiony problem, potrzebują jednak wielu 

korekt nauczyciela i jego uwag, 
 oddają prace, z których niektóre mają pewne walory artystyczne. 

d) dostateczny. Ocenę dostateczną po zakończeniu każdego zadania oraz w systemie 
rocznym otrzymują uczniowie, którzy: 
 podejmują prawie wszystkie zadania, 
 wykonują prace, które realizują niektóre z założonych celów oraz posiadają 

znikoma ilość walorów artystycznych, 
 rokują nadzieję na rozwój. 

e) dopuszczający. Ocenę dopuszczającą po zakończeniu każdego zadania oraz w 
systemie rocznym otrzymują uczniowie, którzy: 
 rzadko podejmują niektóre zadania, w sposób niewystarczający, 
 oddają prace nie odpowiadającą postawionym problemom, 
 nie stosują się do uwag nauczyciela, 
 nie rokują nadziei na rozwój, 
 są niesystematyczni w swojej pracy. 

f) niedostateczny. Ocenę niedostateczną po zakończeniu każdego zadanie i w systemie 
rocznym otrzymują uczniowie, którzy nie wykonali większości prac, bądź prace te 
całkowicie nie spełniają założeń kryteriów oceny. 

4) Oceny za poszczególne prace i oceny końcowe wystawia nauczyciel prowadzący. 
5) Rada Pedagogiczna Powiatowego Ogniska plastycznego po rocznym przeglądzie prac 

przyznaje dyplomy za osiągnięcia plastyczne oraz nagrody dla wyróżniających się 
uczniów. 

6) Nauczyciele prowadzący typują prace na przeglądy, wystawy i konkursy. 
7) Uczniom Ogniska przysługuje możliwość odwołania od każdej oceny wystawianej przez 

nauczyciela do dyrektora Ogniska w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Dyrektor ma 
obowiązek w przeciągu 14 dni po przekazaniu odwołania udzielić odpowiedzi uczniowi. 
Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

8) Oceny wystawiane w Powiatowym Ognisku Plastycznym przez nauczycieli mają za cel 
motywowanie ucznia oraz informację o postępach w jego pracy twórczej. Każdej 
wystawionej przez nauczyciela ocenie musi towarzyszyć odpowiedni komentarz. 
Niedopuszczalne jest aby uczeń nie dowiedział się za co otrzymał daną ocenę. 



9) Oceniamy przede wszystkim zaangażowanie ucznia w pracę twórczą, jego kreatywność 
na stawiane przez nas zadania, odpowiednie postawa na zajęciach jest również ważna 
przy wystawianiu oceny końcoworocznej i przyznawaniu uczniom nagród w postaci 
dyplomów i palet (złotej, srebrnej lub brązowej). 

10) Brak oceny z zachowania na zajęciach w Powiatowym Ognisku Plastycznym nie zwalnia 
z prawidłowej postawy moralnej i etycznej podczas każdych zajęć. 

11) Za całoroczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 70% obecności) wystawiane są 
świadectwa promujące do nauki w następnym roku szkolnym, natomiast po ukończeniu 
dwuletniego cyklu kształcenia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Ogniska. 

12) Świadectwo wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. 
 

UCZNIOWIE OGNISKA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 22 
 

1) Uczeń ma prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
b) opieki wychowawczej, ochrony przed przemocą, ochrony poszanowania godności, 
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, 
e) rozwijania zainteresowań zdolności i talentów. 

2) Obowiązkiem ucznia jest: 
a) aktywne uczestniczenie w życiu Ogniska, zajęciach lekcyjnych, 
b) przestrzeganie zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, kolegów i innych 

pracowników Ogniska, 
c) dbanie o wspólne dobro, majątek, ład i porządek w Ognisku, 
d) udział w uroczystościach Ogniska. 

 
§ 23 

 
1) Ognisko nagradza uczniów nagrodami, dyplomami. 
2) Ognisko może w stosunku do uczniów stosować następujące kary: upomnienie, nagana 

na piśmie, skreślenie z listy uczniów. 
3) W przypadku: 

a) gdy uczeń nie przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 
kolegów oraz innych pracowników Ogniska oraz nie przestrzega innych 
Regulaminów obowiązujących ucznia POP, 

b) niszczy mienie Ogniska, 
Rada Pedagogiczna Ogniska może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia 
ucznia z listy uczniów Ogniska. 
4) Ognisko ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub 

zastosowanej wobec niego karze. 
5) Uczeń ma prawo złożyć skargę do dyrektora Ogniska w przypadku łamania praw ucznia, 

a od decyzji dyrektora może odwołać się do organu prowadzącego, tj. Powiatu 
Malborskiego. 

6) Uczniowie, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
pomoc, są informowani o placówkach udzielających wsparcia w/w przypadkach. 

7) Nauczyciele Ogniska są zobowiązani realizować zalecenia orzeczeń poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli posiadają taką wiedzę od rodziców uczniów. 



8) Realizacja programu Ogniska jest dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
i możliwości psychofizycznych uczniów. 

 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OGNISKA 

 
§ 24 

 
Ognisko zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych: administracyjno-
obsługowych. 
 

§ 25 
 

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2) Nauczyciel jest w szczególności zobowiązany do: 
a) organizacji zajęć w sposób zapewniający życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

powierzonych mu uczniów. Dotyczy to zarówno zajęć w Ognisku, jak i poza nim, 
b) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz zobowiązany jest do 

systematycznego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, 
c) dbałości o pomoce dydaktyczne i sprawność innego wykorzystywanego sprzętu 

Ogniska oraz opieki nad pracowniami, 
d) wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów, 
f) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej, 
g) organizowania pomocy w ramach swoich możliwości uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej lub zdrowotnej. 
3) Obowiązki głównego księgowego: 

a) przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, 
b) prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami, polegające zwłaszcza na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu i 
przechowywaniu oraz kontroli dokumentów, 

c) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji 
wynikowej kosztów wykonania zadań i sprawozdawczości finansowej, 

d) prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
e) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji placówki, 
f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, 
g) zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw, dokumentacji i 

sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, 
h) dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych placówki oraz odpowiedzialność 

za ich prawidłowość i terminowość, 
i) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest Dyrektor Powiatowego Ogniska 
Plastycznego w Malborku. 
4) Obowiązki pracownika obsługi: 

a) sprzątanie wszystkich pomieszczeń Ogniska, 
b) dbanie o czystość w sanitariatach, korytarzu i piwnicy, 
c) mycie okien we wszystkich pomieszczeniach Ogniska, 



d) dbanie o czystość na i wokół posesji Ogniska, 
e) systematyczne koszenie trawy na posesji Ogniska, 
f) drobne naprawy sprzętu w miarę umiejętności, 
g) odgarnianie śniegu na posesji i wzdłuż chodnika Ogniska, 
h) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach 

posiadanych kwalifikacji. 
Bezpośrednim przełożonym pracownika obsługi jest Dyrektor Powiatowego Ogniska 
Plastycznego w Malborku. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 26 
 

1) Ognisko używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2) Ognisko prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 27 
 

Ognisko jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i materialną na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 28 
 

1) Dyrektor Ogniska zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim 
pracownikom Ogniska, uczniom i ich rodzicom. 

2) O wprowadzonych do Statutu zmianach Dyrektor Ogniska powiadamia organ 
prowadzący Ognisko oraz organ nadzoru pedagogicznego. 

3) Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu. 
 

§ 29 
 

1) Statut niniejszy został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Ogniska na posiedzeniu w 
dniu 04.09.2009 r. 

2) Zmiany w statucie zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną Ogniska w dniu 
25.04.2016 r. 

3) Zmiany w statucie zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczna Ogniska w dniu 
18.06.2018 r. 

 
 
 
 


