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PODSTAWA  PRAWNA: 

 

PRZEPISY PRAWNE – ustawy 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 

Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; 2006 r. Nr 144, poz. 1043,                    

Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) 

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                       

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami w: 2001 r. Nr 49, poz. 509; 2002 r. Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 169, poz. 1387; 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 160; 

2004 r. Nr 162, poz. 1692; 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,  poz. 1524) 

 

Ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 

19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) 

 

PRZEPISY PRAWNE – rozporządzenia 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo 

w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76) 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 roku  

w sprawie  "Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 z dnia 5 lipca 2002 r.) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.              

Nr 61, poz. 624 ze zmianami w: 2002 r. Nr 10, poz. 96; 2003 r. Nr 146, poz. 1416;                  

2004 r.  Nr 66, poz. 606; 2005 r. Nr 10, poz. 75; 2007 r. Nr 35, poz. 222) 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.                       

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                 

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 

przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 marca 2005 r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 marca 2005 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 ze zmianą                       

w 2005 r.  Nr 212, poz. 1767) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                       

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych                 

i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400 z 2008 r. i z 2009 r. Nr 136,                       

poz. 1117) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.                 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)  

 

Rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej  i  Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                  

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami w: 2003 r.               

Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362; 2004 r. Nr 164, poz. 1716; 2005 r. Nr 142,                       

poz. 1191; 2006 r.  Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595  i Nr 141, poz. 999) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  8 czerwca  2009 r.  

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego                   

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  
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Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo 

w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz.76) 

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw dokonana ustawą  

z dnia 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) ma na celu podniesienie rangi                       

i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1489). 
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ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY DEFINIUJĄCE 

 

§ 1 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                 

w Baryczy; 

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Baryczy; 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - 

należy przez to rozumieć organy działające w Ośrodku, 

5) Wychowankach i rodzicach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające na 

zajęcia w  Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy 

oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów; 

6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Ośrodku; 

7) Organie prowadzącym Ośrodek - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe                  

w Końskich; 

8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem - należy przez to 

rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty w Kielcach. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora  w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. 
 

 
ROZDZIAŁ II 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 2 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką                

z siedzibą  w Baryczy 64. 
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2. Ośrodek jest placówką dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu 

lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami jak i z autyzmem, wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 

3. Ośrodek prowadzi zajęcia rewalidacyjno - terapeutyczno - wychowawcze indywidualne 

i grupowe dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim. 

4. Dopuszcza się możliwość organizacji przez Ośrodek wczesnego wspomagania dzieci                       

z problemami rozwojowymi za zgodą organu prowadzącego. 

5. Wychowanków do Ośrodka kieruje Starosta Powiatu Koneckiego na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny  

lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 
 

ROZDZIAŁ III 

ZADANIA I NAZWA OŚRODKA 

§ 3 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” jest  publiczną 

placówką oświatową dla dzieci i młodzieży upośledzonej  umysłowo  w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim z odchyleniami i zaburzeniami  rozwojowymi 

(zaburzenia  sprzężone).               

2.  W  nazwie  Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej, nazwach szkół umieszczonych 

na  tablicach, świadectwach szkolnych, na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa 

oraz na legitymacjach szkolnych opuszcza  się wyraz „specjalny”. 

3. Ośrodek używa nazwy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy.        

Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

4.  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy jest jednostką budżetową. 

5.
 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy wchodzą 

następujące  formy organizacyjne:
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§ 4 

Szkoła Podstawowa  

1) Szkoła Podstawowa jest przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych,  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upośledzonych umysłowo,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z odchyleniami  

i zaburzeniami rozwojowymi; 

2) Do Szkoły Podstawowej może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie                       

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno- 

pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne, kwalifikujące do danego typu 

szkoły specjalnej; 

3) Nauczanie i wychowanie w Szkole Podstawowej ma za zadanie osiągnięcie 

możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów, ich rewalidację i rehabilitację oraz 

uspołecznienie w optymalnym, dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych 

metod; 

4) Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić: 

a) w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim  

od 10 do 16 uczniów, 

b) w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym  

i znacznym od 6 do 8 uczniów, 

c) w przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów                     

w oddziałach obniża się o 2, 

d) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba 

uczniów w oddziale może być niższa od określonej  

w punktach a), b), c). 

5) W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia  

w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas szkoły podstawowej.                 

Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną; 

6) Liczba uczniów w powyższym zespole nie może być mniejsza  

od minimalnej normy określonej dla danego typu szkoły i większa  

od górnej granicy tej normy; 

7) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela; 

8) Szkoła Podstawowa realizuje: 

a) w oddziałach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

podstawę programową kształcenia ogólnego, 
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b) w oddziałach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 

umiarkowanym i znacznym podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

c) podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej są zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w systemie klasowo - lekcyjnym. 

9) Godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

10) Przerwy między lekcjami trwają 5 minut . Przerwa obiadowa  trwa 15 minut. 

 

§ 5 

Gimnazjum  

1) Gimnazjum jest przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, upośledzonych umysłowo, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z autyzmem, z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi; 

2) Do Gimnazjum może być przyjęty uczeń po ukończeniu Szkoły Podstawowej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie 

psychologiczno - pedagogiczne, kwalifikujące do danego typu szkoły specjalnej; 

3) Nauczanie i wychowanie w Gimnazjum ma na celu rozwijanie umiejętności 

wyniesionych ze Szkoły Podstawowej, dalsze wprowadzanie uczniów za pomocą 

specjalnych metod w świat wiedzy naukowej, wdrażanie ich do samodzielności, 

pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji                       

i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym; 

4) Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić: 

a) w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16 

uczniów, 

b) w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym  

i znacznym od 6 do 8 uczniów, 

c) w przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów  

w oddziale obniża się o 2, 

d) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba 

uczniów w oddziale może być niższa od określonej w punktach a), b), c). 

5) W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia  

w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas gimnazjum specjalnego. 

Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną; 
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6) Liczba uczniów w powyższym zespole nie może być mniejsza od minimalnej 

normy określonej dla danego typu szkoły i większa od górnej granicy tej normy; 

7) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela; 

8) Gimnazjum realizuje w oddziałach dla uczniów upośledzonych umysłowo  

w stopniu lekkim podstawę programową kształcenia ogólnego. W oddziałach dla 

uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów upośledzonych umysłowo 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

9) Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze                   

w systemie klasowo -  lekcyjnym; 

10)  Godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

11)  Przerwy między lekcjami trwają 5 minut. Przerwa obiadowa  trwa 15 minut. 

 

§ 6 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

1) Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności 

zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej, warsztatach 

terapeutycznych lub we własnym gospodarstwie domowym; 

2) Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum 

specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujący podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla uczniów upośledzonych umysłowo                       

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno -  pedagogiczne; 

3) Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizuje podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy; 

4) Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest 

oddział; 

5) Liczba uczniów w oddziale Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynosi od 6 do 8; 

6) Godzina lekcyjna trwa 45 minut;  

7) Przerwy między lekcjami trwają 5 minut. Przerwa obiadowa  trwa 15 minut. 
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§ 7 

 

 Internat 

1) Zadaniem Internatu jest zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom                     

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie kształcenia poza miejscem 

stałego zamieszkania; 

2) Internat realizuje zadania opiekuńczo - wychowawcze we współpracy  

ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie;  

3) Internat zapewnia wychowankom odpowiednie warunki mieszkalno - bytowe, 

odpowiednie warunki do nauki, terapii, rehabilitacji i wypoczynku oraz 

całodzienne wyżywienie; 

4) Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów  

w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły; 

5) Grupą wychowawczą kieruje dwóch  wychowawców; 

6) Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie  

z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową,                 

z autyzmem oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dopuszcza się 

zatrudnienie pomocy wychowawcy; 

7) Podstawową formą pracy internatu są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze; 

8) Godzina zajęć wychowawczo - opiekuńczych trwa 60 minut; 

9) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową 

opiekę; 

10) W porze nocnej od godziny 2200 – 600 opiekę sprawuje wychowawca i opiekun 

nocny ze względu na: 

a) pobyt dzieci z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju,  

a) z uwagi na ich stan zdrowia, 

b) występowanie szczególnych trudności wychowawczych. 

 

§ 8 

1. Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Ośrodek 

organizuje zespołowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze . 

2. Celem pracy jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania 

otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu 

codziennym.       
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3. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych 

potrzeb rewalidacyjnych dzieci i młodzieży, wynosi: 

1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, w których może uczestniczyć od 2 do 

4 osób;      

2)  2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. 

4. Godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych trwa 60 minut. 

5. Dyrektor Ośrodka powierza prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 

zespołowych lub indywidualnych nauczycielowi posiadającemu odpowiednie 

kwalifikacje. 

6. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc 

nauczyciela. 

 

                                                                  § 9 

1. Indywidualnym nauczaniem są objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których 

poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką 

formę kształcenia. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Ośrodka w sposób zapewniający 

realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania. 

3. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia lub 

na terenie Ośrodka. 

4. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnych wynosi: 

1) dla uczniów kl. „0” od 4 do 6 godzin; 

2) dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin; 

3) dla uczniów klas IV-VI od 8 do 10 godzin; 

4) dla uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin;  

5) dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy od 12 do 16 godzin.  

5. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów wymienionych                 

w pkt 4 należy realizować co najmniej w ciągu 3 dni. 

6. Indywidualne nauczanie ucznia w klasach I-III powierza się jednemu nauczycielowi,                       

a w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, oraz Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy w miarę możliwości, kilku nauczycielom. 

 12



7. Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym nauczaniem, w celu ich pełnego 

rozwoju oraz integracji ze środowiskiem rówieśników, umożliwia się uczestniczenie                   

w życiu Ośrodka. 

 

§ 10 

 

W  Ośrodku  mogą  być  tworzone  inne  formy  kształcenia  dzieci  i  młodzieży  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za zgodą organu prowadzącego. 

 

  § 11 

1. W Ośrodku  funkcjonuje  świetlica szkolna dla  wychowanków, którzy muszą lub 

powinni dłużej  przebywać w Ośrodku,  ze  względu na  czas pracy  rodziców  

lub dojazd z lub do Ośrodka. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

3. Godzina zajęć w świetlicy trwa 60 minut. 

4. Zasady pracy świetlicy określa odrębny regulamin.  

 

                                                                       § 12 

Ośrodek umożliwia wychowankom udział w zajęciach: 

1. Specjalistycznych w zakresie: 

1) rewalidacji indywidualnej  (integracja sensoryczna, EEG Biofeedback); 

2) terapii pedagogicznej; 

3) gimnastyki korekcyjnej; 

4) terapii logopedycznej; 

5) terapii psychologicznej; 

6) socjoterapii; 

7) innym według potrzeb rozwojowych. 

2. Pozalekcyjnych: 

1) sportowych; 

2) kulturotwórczych; 

3) zespołów zainteresowań; 

4) organizacjach szkolnych; 

5)  innych. 
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ROZDZIAŁ IV 

CELE I ZADANIA OŚRODKA 

 

§ 13 

1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz               

w przepisach wydanych na jej podstawie. 

§ 14 

1. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę  

ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz 

zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych. 

2. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, edukacyjno - terapeutyczne, rehabilitacyjne, 

rewalidacyjne i opiekuńcze. Zadania te są realizowane zgodnie z zasadami 

współczesnej pedagogiki specjalnej oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod 

dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających                       

z niepełnosprawności wychowanków, a w szczególności poprzez: 

1) organizację procesu edukacyjno - terapeutycznego i rehabilitacyjnego  

w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków              

i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach                       

i programach nauczania dostosowanym do tempa rozwoju dziecka; 

2) podejmowanie wspierania rozwoju wychowanków przez zorganizowaną działalność 

psychologiczno - pedagogiczną w oparciu o rzetelną, wielokrotną, interdyscyplinarną 

diagnozę wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka; 

3) opracowywanie i realizowanie programu edukacyjno - terapeutycznego  

i rehabilitacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka; 

4) rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych;        

5)  stosowanie aktywnych metod nauczania;  

6) umożliwianie wychowankom dokonania wyboru przyszłego zawodu  

i przygotowanie do pracy w powiązaniu z rynkiem pracy; 
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7) śledzenie przebiegu edukacji, terapii, i rehabilitacji dziecka we współpracy  

z rodzicami; 

8) tworzenie warunków partnerskiej współpracy z rodzicami; 

9) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz właściwych relacji 

interpersonalnych, wolnych od agresji i przemocy; 

10) prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej  

do prawidłowej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych. 

 

§ 15 

1. Ośrodek opracował Misję Ośrodka i Wizję Ośrodka. Stanowią one integralną cześć 

oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych 

celów Ośrodka. 

2. Misja 

1) Za najważniejsze wartości uznajemy: 

a) prawdę, 

b) dobro, 

c) tolerancję, 

d) kreatywność, 

e) rzetelną pracę, 

f) zachowanie tożsamości. 

2) W naszym Ośrodku: 

     Nauczyciele – wychowawcy są sojusznikami na drodze edukacji i wychowania uczniów 

a) poszukują aktywnych form współpracy z domem rodzinnym uczniów, 

b) poszukują nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, 

c) pomagają w wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

      Uczniowie usytuowani są w centrum działalności szkolnej i traktowani są podmiotowo. 
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3) Nasz Ośrodek jest placówką, w której każdy uczeń: 

a) zostanie przygotowany do dalszych etapów kształcenia, 

b) będzie miał możliwość realizacji i prezentacji swoich zdolności i zainteresowań, 

c) nauczy się korzystać z mediów, 

d) zostanie przygotowany do uczestniczenia w różnych formach kultury, 

e) nauczy się kreować właściwe postawy społeczne, 

f) będzie identyfikował się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną oraz                     

z wartościami wpajanymi przez szkołę, 

g) pozna pozytywne efekty zdrowego trybu życia, 

h) zostanie ukierunkowany na planowanie własnej kariery. 

3. Wizja 

1) Szkoła jest drogą w dorosłość 

a) przygotowuje do życia we współczesnym świecie, 

b) wspomaga rozwój ucznia zgodnie z jego wrodzonym potencjałem                        

i możliwościami rozwojowymi, 

c) ukierunkowuje relacje ucznia ze środowiskiem społeczno - kulturalnym                   

i przyrodniczym, 

d) promuje zdrowy i aktywny tryb życia. 

4. Nasz absolwent 

1) jest otwarty na drugiego człowieka; 

2) potrafi żyć w grupie rówieśniczej; 

3) ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny i świata; 

4) posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów w życiu; 

5) jest aktywny poznawczo i twórczo; 

6) respektuje przyjęty system wartości moralnych; 

7) prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia. 
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§ 16 

1. Cele i zadania Ośrodka wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program 

Wychowawczy i Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 

    W szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim  

poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej;  

2) zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko 

wychowawcze sprzyjające rozwojowi;  

3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny 

uczniów, miedzy innymi poprzez:  

a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej 

działalności  turystyczno -  krajoznawczej,  

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,  

c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie                   

i  środowisku,   państwie,  narodzie i społeczeństwie,  

d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej, 

e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej                        

i językowej. 

4) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę                        

o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata; 

5) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy 

wobec problemów ochrony środowiska.  
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§ 17 

Ośrodek kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych 

oczekiwań. 

 

§ 18 

Ośrodek systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji 

celów i zadań.   

§ 19 

1. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

2. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor Ośrodka może 

zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 

3. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu  

w danej klasie. 

4. Programy nauczania dopuszcza do użytku  dyrektor Ośrodka. 

5. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów.  

6. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnych zestawach 

programów nowej podstawy programowej. 
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§ 20 

1. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu 

dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Ośrodka zapewnia zachowanie ciągłości pracy 

wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

2. Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie              

na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na 

wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

§ 21 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno - porządkowe, harmonogram 

pełnienia dyżurów ustala dyrektor Ośrodka. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się                    

od godziny 745 i trwa do zakończenia zajęć w szkole; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć                       

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu,  

nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,                       

z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych,                       

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
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9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie                        

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do Ośrodka  pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.                       

Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor Ośrodka co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły                     

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                     

i pomieszczeń gospodarczych; 

16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                     

w imprezach i wycieczkach poza terenem Ośrodka; 

18) zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzi nauczyciel, wychowawca                       

w określonym czasie (45 minut) lub (60 minut) – efektywnie; 

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 
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§ 22 

1. Ośrodek sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną   

i materialną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Ośrodku poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyrekcji Ośrodka z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami;  

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez psychologa 

szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 

wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,  

f) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,  

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno –

pedagogicznej,  

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania 

indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.   

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i  losowych  poprzez występowanie o pomoc dla uczniów do Rady 

Rodziców, sponsorów i instytucji.  
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ROZDZIAŁ V 

ORGANY  I  ICH  KOMPETENCJE
 

 

§ 23 

1. Organami są: 

1) Dyrektor Ośrodka; 

2) Rada  Pedagogiczna Ośrodka (mogą działać RP poszczególnych szkół); 

3) Rada Rodziców Ośrodka ; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 24 

1. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z Ustawą  o Systemie  Oświaty. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Ośrodka. 

 

§ 25 

1. Dyrektor Ośrodka: 

1) kieruje Ośrodkiem  jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.   

 

§ 26 

1. Dyrektor Ośrodka kieruje bieżącą działalnością  Ośrodka, reprezentuje  

go na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników 

zatrudnionych  w szkole.  
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§ 27 

1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora określa Ustawa o Systemie 

Oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

§ 28 

1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

a  szczególności:   

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości 

pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie                       

i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; 

4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski                 

i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

8) podaje do publicznej wiadomości do 15 VI szkolny zestaw podręczników, który 

będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego; 

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń                        

i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza                      

i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - 

opiekuńczej w szkole; 
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11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub                

w formie indywidualnego nauczania; 

12) odracza obowiązek nauki; 

13) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych              

w statucie Ośrodka i decyduje o jej zakończeniu; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego. W przypadku niespełnienia obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć                       

w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne;                                                              

15) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem               

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;                                                                        

16) zwalnia uczniów z WF-u, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka 

w oparciu o odrębne przepisy; 

17)  udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwoleń  

na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego 

poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania; 

18)  udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie 

z określonymi zasadami; 

19) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem                     

o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 

20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia (prawnymi opiekunami); 

20)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych                        

i organizacyjnych; 
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21) umożliwiana uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej                   

i religijnej, 

22)  opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel; 

23)  dyrektor odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów 

gimnazjalnych. 

2. Organizuje działalność Ośrodka, a w szczególności:   

1) opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych, 

jak również zajęć przewidzianych  w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Ośrodka, a w 

szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym, placu szkolnym i internacie; 

5) dba o właściwe wyposażenie Ośrodka  w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Ośrodka ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą; 

8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym   

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

10) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku  

i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw; 

11) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Ośrodka; 
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13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Ośrodka 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 

Ośrodka; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych                    

w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego; 

5) przyznaje nagrody dyrektora oraz udziela upomnienia, nagany nauczycielom,               

pracownikom administracji i obsługi; 

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia  

dla nauczycieli i pracowników; 

7) udziela urlopów zgodnie z KN i Kodeksem Pracy; 

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 

pracy; 
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14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków               

do opiniowania  i zatwierdzania; 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Ośrodka; 

3) organizuje stołówkę  i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w Ośrodku . 

§ 29 

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Ośrodka. 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§ 30 

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka.  

§ 31 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni   

w Ośrodku . 

§ 32 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 

jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.  
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§ 33 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) zatwierdza plan pracy Ośrodka na każdy rok szkolny; 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy; 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN; 

6) uchwala statut Ośrodka i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

7) wydłuża etapy edukacyjne uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu 

umiarkowanym i znacznym  we wszystkich typach szkół. 
 

§ 34 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania; 

2) opiniuje propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego; 

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych 

wyróżnień; 

4) opiniuje projekt finansowy Ośrodka; 

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Ośrodka; 

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza                        

i opiekuńcza; 

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

9) opiniuje tygodniowy plan lekcji. 
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§ 35 

1. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do 

obwieszczania tekstu jednolitego statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 

Ośrodka lub z innych funkcji kierowniczych w Ośrodku; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Ośrodka; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora Ośrodka; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Ośrodka i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

Ośrodka; 

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

10)  zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli. 

 

§ 36 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć lub                

w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 

organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków. 
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§ 37 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 
 

§ 38 

1. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                 

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 

§ 39 

1. Nauczyciele  są  zobowiązani  do  nieujawniania  spraw  poruszanych   

na   posiedzeniu  rady  pedagogicznej, które  mogą  naruszyć  dobro  osobiste   uczniów  

lub  ich  rodziców, a także  nauczycieli  i  innych  pracowników Ośrodka. 
 

§ 40 

1. W  Ośrodku  dopuszcza  się  możliwość  tworzenia  odrębnych  Rad Pedagogicznych  dla  

szkół  i  internatu  do  rozstrzygania  spraw  szczegółowych  tych  jednostek  

organizacyjnych. 
 

 

§ 41 

1. W  Ośrodku działa Rada Rodziców  

1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły; 

2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły; 

3) w skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału 

szkolnego; 
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4) wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza  

się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych 

wyborach; 

5) w wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic                

(prawny opiekun);  

6) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

szczegółowo: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców, 

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

7) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego 

statutu; 

8) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady 

Rodziców. 
 

§ 42 

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1)  uchwala regulamin swojej działalności; 

2)  opiniuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy; 

3)  opiniuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyczny;  

2. Programy, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców  opiniuje  w terminie 

30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia                   

z Radą Pedagogiczną.   

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego                       
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i Programu Profilaktyki, programy te ustala  w uzgodnieni  z organami sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora  obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 43 

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora; 

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować. 
 

§ 44 

1. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 

2) występować do dyrektora, innych organów Ośrodka, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
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§ 45 

1. Samorząd Uczniowski jest społecznym organem  Ośrodka  i  tworzą  go  wszyscy  

uczniowie Ośrodka. 

1) Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi wnioski                     

i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                       

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej  oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań,  

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

g) opiniowanie programu profilaktycznego i wychowawczego. 

2) Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

a) wybierania zarządu Samorządu Wychowanków na  roczną kadencję, 

b) organizowanie uroczystości przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej, 

c) organizowania konkursów dla wychowanków Ośrodka, 

d) dokumentowanie życia Ośrodka w kronice, 

e) wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu  apeli okolicznościowych                        

i  uroczystości  szkolnych, 

f) aktywny udział członków Samorządu w kreowaniu pozytywnych postaw 

uczniów, 

g) składanie inicjatyw uatrakcyjniających pobyt uczniów w Ośrodku, 
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h) Samorząd uczestniczy w rozstrzyganiu problemów wychowawczych. 
 

§ 46 

1. Zasady współpracy organów szkoły 

1) wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia  

i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji 

przez każdy organ w granicach swoich kompetencji; 

2) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 

być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 

są dyrektorowi Ośrodka w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu 

organowi szkoły; 

3) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego; 

4) organa Ośrodka mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji; 

5) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości                       

w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń; 

6) rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Ośrodka 

poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie 

pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu; 

7) wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg                    

i wniosków; 

8) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Ośrodka, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych niniejszym statucie. 
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§ 47 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor Ośrodka podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami Ośrodka, w którym stroną jest dyrektor,         

powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi             

po jednym przedstawicielu organów Ośrodka, z tym, że dyrektor wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję                       

w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

5.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
 

§ 48 

1. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach poszczególnych organów Ośrodka organizuje dyrektor. 
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§ 49 

1. Dla stanowisk kierowniczych dyrektor Ośrodka opracowuje szczegółowy przydział 

czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami  i organizacją 

Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

 

§ 50 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego.   
 

§ 51 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny Ośrodka opracowany przez dyrekcję Ośrodka na 

podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego. Arkusz organizacji 

podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący.  

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć specjalistycznych. Do wykazu ilości godzin 

dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora  

 i zastępcy dyrektora, które wynikają z art. 42 ust. 2 pkt 2. KN.  
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§ 52 

1. Dyrektor opracowuje wieloletni plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  

Nauczycieli.   

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  dyrektor  Ośrodka powołuje 

szkolnego lidera WDN.  
 

§ 53 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       

i wychowawczych, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora  

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy.  
 

§ 54 

1. Dyrektor Ośrodka odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Ośrodka powinien 

być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.  
 

§ 55 

1.  W  szkole  mogą  być  wprowadzane  innowacje  pedagogiczne  i  prowadzone  zajęcia 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  

Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć                       

w innowacji, oraz opinii Rady Ośrodka . 

3. Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1, nauczyciel  

przedstawia dyrektorowi program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli 

mianowanych lub dyplomowanych. 
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§ 56 

1. Zajęcia edukacyjne 

1) zajęcia edukacyjne w Ośrodku odbywają się w: 

a) 6-letniej Szkole Podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

b) 3-letnim Gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

c) 3-letniej Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów upośledzonych 

umysłowo w stopniu  umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów                        

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

d) dla   dzieci   i   młodzieży  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  głębokim, 

Ośrodek organizuje zespołowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz we 

współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno - wychowawcze. 

2) Ocenianie i klasyfikowanie uczniów jest zgodne z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 

2. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 

1) Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi: 

a)   dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16, 

b) dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi  

  od 6 do 8. 

2) Opiekę nocną sprawuje wychowawca i opiekun nocny; 

3. Ośrodek pracuje w oparciu o: 

1) zestaw programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) zestaw programów nauczania z zakresu kształcenia w danym przedmiocie; 

3) programy skonstruowane przez nauczycieli i wychowawców, zatwierdzone Uchwałą 

Rady Pedagogicznej; 

4) Program Wychowawczy;  
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5) Program Profilaktyki;  

6) Zestaw Szkolnych Programów Nauczania;  

7) indywidualne programy edukacyjne i edukacyjno – terapeutyczne  dostosowane do 

możliwości rozwojowych dzieci.  
 

§ 57 

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników: 

1) pedagogicznych - nauczycieli, wychowawców, bibliotekarza, psychologa, logopedę; 

2) ekonomiczno – administracyjnych; 

3) obsługi. 
 

§ 58 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności: 

1)  księgi uczniów dla każdej szkoły; 

2)  księgi wychowanków; 

3) dzienniki  zajęć  lekcyjnych,  wychowawczych, rewalidacyjno - wychowawczych, 

terapii pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych oraz dzienniki uczniów nauczanych 

indywidualnie, zeszyty uwag; 

4)  dzienniki psychologa, biblioteki i świetlicy; 

5)  dokumentację osobistą wychowanka; 

6)  dokumentację przebiegu nauczania;  

7)  protokoły zespołu wychowawczego; 

8)  protokoły egzaminów; 

9) badania  i czynności  uzupełniające  prowadzone  przez psychologa, higienistkę 

szkolną, są dokumentowane przez każdą z wyżej wymienionych osób. 

2. Dokumentację  pobytu  wychowanka  w Ośrodku stanowią także: uchwały Rady 

Pedagogicznej, dotyczące przebiegu nauki, procesu wychowawczego  

i rewalidacyjnego. 

3. Szkoły prowadzą następującą dokumentację przebiegu nauczania: 

1)  dokumentacja określona w pkt. 1 i 2; 

2)  arkusze ocen uczniów i księgi arkuszy ocen; 

3)  protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów. 
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4. Dokumentację  przebiegu  nauczania  stanowią także uchwały Rady Pedagogicznej 

dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, pisemne 

prace kontrolne i egzaminacyjne.
 

 

§ 59
 

1. Księgi uczniów dla każdej szkoły i księgi wychowanków prowadzi się chronologicznie 

według daty przyjęcia wychowanka do Ośrodka. 

2. Do księgi wpisuje się: 

    1)  imię i nazwisko wychowanka przyjętego do Ośrodka; 

    2)  datę i miejsce urodzenia; 

    3)  PESEL;  

    4)  imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych); 

    5)  adres zamieszkania. 

Wpisów w księdze ewidencji dokonuje się na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia 

z potwierdzeniem stałego miejsca zamieszkania. 

 
 

§ 60
 

1. Przebieg zajęć wychowawczych i specjalistycznych dokumentuje się w dziennikach 

zajęć wychowawczych i zajęć specjalistycznych zgodnie z przepisami w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

                                                                       
§ 61

 
 

1.  Dokumentacja osobowa wychowanków zawiera:  
1)  skierowanie; 

2)  wyciąg z aktu urodzenia; 

3)  odpisy aktu zgonu rodziców, jeśli nie żyją; 

4)  dokumenty szkolne;  

5)  orzeczenia lub opinię kwalifikacyjną;  

6)  indywidualny program pracy z wychowankiem;  

     7)  bilanse wiadomości i umiejętności ucznia; 
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     7)  wywiady środowiskowe; 

     8)  podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do Ośrodka;  

   9)  dokumentację medyczną -  zewnętrzną;  

 10)  inną dokumentację dotyczącą wychowanka. 

 

§ 62 

 

1. Dokumentację  Ośrodka  prowadzą  nauczyciele.  Osobami  odpowiedzialnymi  za 

prawidłowe prowadzenie i archiwizację dokumentacji szkolnej są: wicedyrektor  

i kierownik d/s wychowania i opieki.  

2.  Nadzór nad dokumentacją  pełni dyrektor Ośrodka. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

FORMY WSPÓŁPRACY OŚRODKA Z RODZICAMI 
 

§ 63 

   1. Współpraca dyrektora Ośrodka  z rodzicami  

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie, m.in. 

organizacją Ośrodka,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi    

i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców                      

i uczniów;  

2) udział dyrektora w zebraniach Rady Rodziców - informowanie o bieżących 

problemach Ośrodka, zasięganie opinii rodziców o pracy Ośrodka;  

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas  o wynikach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań                       

z rodzicami; 
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4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas 

dyżurów dyrektora.  

2. Współdziałanie w zakresie:  

1) doskonalenia organizacji pracy Ośrodka, procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Ośrodka;  

3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.  

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  

dotyczących pracy Ośrodka bezpośrednio przez członków dyrekcji:  

1) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców;  

2) za pośrednictwem Rady Rodziców.  

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:  

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów na początku roku szkolnego w celu 

nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie 

dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;  

2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas.  

5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez  dyrekcję):  

1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;  

2) ustalenie form pomocy;  

3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie, szkole, internacie;   

4) wspólne  rozwiązywanie  występujących  problemów,  uwzględnianie propozycji 

rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danym oddziale;  

5) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  

rozpoczęcia roku szkolnego, akademii, zakończenia roku szkolnego, pożegnania 

absolwentów itp.);  

6) udział  rodziców  w  zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, imprezach  

sportowych; 
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7) zapoznanie  z  procedurą  oceniania  i  klasyfikowania  uczniów oraz zasadami 

usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.  

6. Indywidualne kontakty:  

1) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze;  

2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe 

wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie 

informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów, kontakty osobiste;  

3) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych;  

     4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej; 

5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji                        

z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć 

edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach  

Oceniania. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 

 

§ 64 

1. W Ośrodku istnieją zespoły nauczycielskie: 

1) zespół  nauczycieli  pracujących  z  dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie                       

w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Do jego zadań należy: 

a) tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych, 

b) ustalanie dla każdego ucznia oceny poziomu funkcjonowania,  
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c) sporządzanie bilansu wiadomości i umiejętności ucznia po zakończeniu zajęć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

     2)  zespoły przedmiotowe. Do ich zadań należy: 

a) wybór programu nauczania i współdziałanie przy jego realizacji,    

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów 

c) badanie osiągnięć uczniów, 

d) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych, 

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni  przedmiotowych. 

3)  Zespół Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań należy: 

a) organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, tak 

aby jego  tematyka  była  związana  z  bieżącą   problematyką   placówki   oraz    

pozwalała rozwiązywać i minimalizować zdiagnozowane problemy,  

b) WDN -  przewodzi lider WDN powołany przez dyrektora, który koordynuje pracę 

zespołów międzyprzedmiotowych wraz z przewodniczącymi tych zespołów. 

4) Zespół Wychowawczy. Do jego zadań należy: 

a) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowanie indywidualnego 

programu pracy z wychowankiem, 

b) określenie form pracy z wychowankiem, 

c) analizowanie stosownych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych 

form pomocy. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 65 

1. Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych Ośrodka określa się na podstawie 

Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty i Kodeksu Pracy. 
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1) nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane  

z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju 

oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

2) praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. 

2. W  oddziałach  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umiarkowanym  i  znacznym, 

niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi                     

w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w kl. V-VI  i  I-III Gimnazjum oraz                 

w Szkole Przysposabiającej do Pracy . 
 

§ 66 

1. W miarę  potrzeb  za  zgodą  organu prowadzącego tworzy się inne stanowiska 

kierownicze. 
 

§ 67 

1. Wicedyrektor  Ośrodka  jest  bezpośrednim  przełożonym służbowym wszystkich 

nauczycieli pracujących w szkole.  Do obowiązków wicedyrektora należą                        

w szczególności: 

1) kierowanie i nadzorowanie pracą dydaktyczną, opiekuńczą  i  wychowawczą szkoły; 

2) odpowiedzialność  za  realizację podstawy programowej; 

3) analizowanie i ocenianie efektów realizacji programów nauczania; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych; 

5) podejmowanie działań w inspirowaniu innowacji pedagogicznej w szkole; 

6) sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę pedagogiczną;  

7) zapewnienie współpracy placówki z organizacjami lokalnymi; 

8) sprawowanie opieki nad uczniami;  

9) decydowanie o przyjęciu uczniów do szkoły; 
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10)  przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów;    

11)  dbanie o stan sanitarno - higieniczny szkoły i otoczenia; 

12)  wykonuje zadania zlecone przez dyrektora Ośrodka i inne wynikające  

 z organizacji pracy Ośrodka. 
 

§ 68 

1. Kierownik d/s wychowania i opieki w Ośrodku jest bezpośrednim przełożonym 

służbowym wszystkich wychowawców pracujących z grupami wychowawczymi  

i w szczególności: 

1) organizuje i jest odpowiedzialny za całokształt pracy wychowawczo – opiekuńczej; 

2) odpowiada za poziom i wyniki zajęć wychowawczych; 

3) kieruje i nadzoruje prace administracyjno - gospodarcze w internacie; 

4) wykonuje zadania zlecone przez dyrektora Ośrodka i inne wynikające  

z organizacji pracy Ośrodka. 
 

§ 69 

1. Obowiązki i zadania nauczyciela – wychowawcy klasy: 

1) wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje zespołem 

klasowym; 

2) funkcję wychowawcy dyrektor powierza jednemu spośród nauczycieli danej klasy na 

rok szkolny. Celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, wychowawca 

prowadzi ją, aż do ukończenia danego etapu edukacyjnego lub szkoły; 

3) głównym zadaniem wychowawcy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie 

planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji celów edukacyjnych szkoły. Dobra 

znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia oraz 

potrzeb pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie 

właściwych metod pracy. W celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania 

wychowawczego na uczniów, wychowawca działa  w ścisłym kontakcie                       
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z nauczycielami, nauczycielami - wychowawcami i innymi pracownikami 

pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy. 
 

§ 70 

1. Do obowiązków wychowawców należy: 

1) troska o właściwy stosunek do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania; 

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie;  

3) systematyczny kontakt z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia 

jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce 

szkolnej; 

4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, 

którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z uczniami, nauczycielami, 

przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków 

zaradczych; 

5) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn  opuszczania 

przez nich zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy                   

w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuszczali zajęcia szkolne i mają 

trudności w uzupełnianiu materiału nauczania; 

6) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami i rodzicami  

w organizowaniu czytelnictwa uczniów, zachęcanie uczniów do aktywnego  udziału 

w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, interesowanie się ich udziałem                       

w różnych formach tych prac; 

7) w klasach II i III gimnazjum organizowanie poradnictwa oraz udzielanie uczniom 

informacji o możliwościach dalszej nauki i o zawodach, w celu ułatwienia im 

podjęcia decyzji w sprawie wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia 

zgodnie z ich uzdolnieniami i potrzebami gospodarki rynkowej. 
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2.Troska o wychowanie moralno - społeczne uczniów, a w szczególności: 

1) kształtowanie wzajemnych stosunków z nauczycielami opartych na zasadach 

życzliwości i współdziałania, wytwarzanie sprzyjającej atmosfery, rozwijanie więzi 

koleżeństwa i przyjaźni oraz ustalanie norm i jednolitych ocen postępowania; 

2) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska 

lokalnego; 

3) działania w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej pracy;  

4) wdrażanie uczniów do właściwego organizowania i wykorzystania wolnego czasu; 

5) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, wdrażanie 

ich do świadomego postępowania zgodnie z zasadami regulaminu uczniowskiego                

i normami społecznymi; 

6) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie  środków 

zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami, nauczycielami, udzielanie 

szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach wychowawczych.   

3. Opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności: 

1) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do 

przestrzegania zasad bhp w życiu szkolnym i poza szkołą; 

2) zainteresowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z lekarzem                       

i higienistką szkolną oraz rodzicami (opiekunami) uczniów w sprawach ich zdrowia. 

4. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów we współpracy z instytucjami 

wspierającymi Ośrodek. 

5. Współpraca z rodzicami (opiekunami) uczniów  w sprawach opieki wychowawczej nad 

nimi, a w szczególności: 

1) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawach postępów               

w nauce i zachowania się uczniów (indywidualne rozmowy z rodzicami, wizyty               

w domach uczniów, rozpoznawanie sytuacji materialno - bytowej i warunków do 

nauki oraz rozwoju emocjonalno - społecznego); 
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2) bieżące omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami; 

3) utrzymywanie kontaktów z kierownikiem i wychowawcami. 

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.  

7. W sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją wychowawca postępuje 

zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
 

§ 71 

 1. Obowiązki wychowawcy grup wychowawczych: 

1) wyrabiać prawidłowe relacje społeczne w grupie, kulturę osobistą u wychowanków; 

2) rzetelnie realizować podstawowe funkcje: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą 

poprzez zajęcia wychowawczo - opiekuńcze, a w szczególności: 

a) dążyć do pełnego rozwoju osobowości wychowanka, 

b) wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji,                  

w duchu humanizmu, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, 

c) kształcić u wychowanków właściwe postawy moralne i obywatelskie, 

d) ustalać zadania dla grupy i czuwać nad ich prawidłowym wychowaniem, 

e) stwarzać wychowankom odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, 

f) wyrabiać u wychowanków samodzielność i wdrażać do samoobsługi, 

g) udzielać porady i pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności 

powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych, 

h) dokonywać wspólnie z samorządem grupy oceny wychowanków w zakresie nauki 

i zachowania, 

i) współdziałać z nauczycielami i rodzicami (opiekunami) we wszystkich sprawach 

związanych z wychowankiem,  

j) prowadzić na bieżąco kartę wychowanka Ośrodka (diagnozy i prognozy), 

k) prowadzić dokumentację wychowawczą. 
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§ 72 

1. Obowiązki psychologa: 

1) dokonuje okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej popartej 

przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi; 

2) udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

wychowawczych; 

3) udziela nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowywaniu i gromadzeniu 

informacji o uczniu; 

4) współdziała w opracowaniu planu pracy Ośrodka w sferze dydaktycznej, 

opiekuńczej i wychowawczej; 

5) rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

6) podejmuje działania profilaktyczno - wychowawcze wynikające z programu 

wychowawczego Ośrodka w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i nauczycieli; 

7) prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, nauczycieli               

i rodziców; 

8) zwraca uwagę na przestrzeganie przez pracowników Ośrodka postanowień 

Konwencji o Prawach Dziecka; 

9) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym;  

10) opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej; 

11) rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej; 

12) wspiera działania stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki  

i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych  

i wypoczynku; 

13) udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze; 

14) udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych; 

15) prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z trudnościami 

wychowawczymi lub inne zajęcia grupowe dotyczące pozytywnych wzmocnień; 
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16) udziela porad uczniom w  rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych; 

17) udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach  

z rówieśnikami i w danym środowisku; 

18) przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży; 

19) udziela pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania  

do poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

20) prowadzi diagnozy psychologiczne; 

21) aktualizuje opinie psychologiczne o wychowankach. 

2. Ponadto psycholog szkolny: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków; 

2) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniów jak i rodziców. 

3) uprawniony jest do podpisywania wykazów, informacji i sprawozdań dotyczących 

opieki wychowawczej oraz opinii o wychowankach; 

4) współpracuje na bieżąco z kierownictwem Ośrodka, nauczycielami, Radą Rodziców, 

wychowawcami klas w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – 

wychowawczych; 

5) współdziała z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi 

problemami opieki i wychowania; 

6) składa okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych występujących wśród uczniów; 

7) prowadzi następującą dokumentację: 

a) roczny plan pracy wynikający z programu wychowawczego i profilaktyki 

Ośrodka (opracowany plan należy przedstawić dyrektorowi Ośrodka do 

zatwierdzenia na początku roku szkolnego), 

b) dziennik pracy psychologa szkolnego, w którym rejestruje się wykonane 

czynności, 

c) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 

d) dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 

8) prowadzi systematycznie dokumentację i udostępnia ją osobom uprawnionym do jej 

kontrolowania; 

9) jest odpowiedzialny za terminowość, właściwość i wnikliwość załatwiania spraw; 
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10) poszerza umiejętności warsztatowe w zakresie potrzebnym do realizacji swoich 

zadań poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia 

specjalistycznego oraz poprzez własną aktywność poszukiwawczą; 

11) stosuje się do zaleceń przełożonych, współpracuje z personelem obsługowym                      

i administracją Ośrodka; 

12) wykonuje  inne  czynności dotyczące funkcjonowania placówki zlecone przez 

dyrektora Ośrodka. 

 

§ 73 

1. Obowiązki logopedy: 

1) W zakresie indywidualnej opieki logopedycznej. Czynności podstawowe: 

a) prowadzenie badań logopedycznych, badania empiryczne i porównawcze, 

formułowanie definicji, hipotez i praw, 

b) opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych (do 

diagnozy i terapii stanu oraz zaburzeń komunikacji), 

c) przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi 

badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych, 

d) ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań, 

e) prowadzenie doradztwa logopedycznego, 

f) ustalanie postępowania korekcyjno - terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, 

prewencji i terapii logopedycznej), 

g) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania                       

i zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, młodzieży, 

h) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania. 

2) Organizacja pracy nauczyciela - logopedy szkolnego. W realizacji zadań logopeda 

powinien: 

a) posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, 

uwzględniający konkretne potrzeby szkoły i środowiska, 
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b) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniów jak i rodziców, 

c) współdziałać na bieżąco z kierownictwem Ośrodka, psychologiem, 

wychowawcami, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców                       

w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych, 

d) współdziałać z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, medycyny szkolnej 

i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi 

problemami opieki i wychowania, 

e) składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności 

występujących wśród uczniów, 

f) przygotowanie i wygłaszanie referatów, komunikatów i raportów, 

g) analizowanie i informowanie o wynikach badań i eksperymentów, 

h) wykonywanie wspólnie z innymi specjalistami zadań pokrewnych, 

i) prowadzić następującą dokumentację: 

– dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonanie czynności 

– ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki 

– prowadzenie innej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy 

3) Ponadto wykonuje wszystkie polecenia dyrektora Ośrodka i organu prowadzącego 

mające związek z pełnioną funkcją i charakterem pracy. 
 

§ 74 

1. Zakres zadań pracowników ekonomiczno – administracyjnych i obsługi Ośrodka 

1) sekretarka: 

a) zakłada i prowadzi dokumentację uczniów Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy  oraz wychowanków grup 

wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) prowadzi obsługę kancelaryjno - biurową Ośrodka, 
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c) zamawia, ewidencjonuje i zabezpiecza druki ścisłego zarachowania,  

w tym druki szkolne, oraz pieczęci urzędowe i pieczątki używane w Ośrodku, 

d) prowadzi składnicę akt Ośrodka, 

e) sporządza wszystkie sprawozdania uczniowskie, 

f) prowadzi akta osobowe pracowników, 

g) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora Ośrodka. 

2) główny księgowy: 

a) kieruje i nadzoruje całokształtem prac z zakresu rachunkowości, 

b) nalicza wynagrodzenia i sporządza listy płac, 

c) prowadzi pracownicze karty wynagrodzeń, 

d) prowadzi dokumentację dotyczącą spraw ZUS i przekazuje żądane dokumenty, 

e) bada prawidłowość inwentaryzacji, 

f) opracowuje analizę stanu majątkowego i wyniki finansowe jednostki, 

g) prowadzi kontrolę wyciągów bankowych, 

h) sporządza zestawienia rodzajowe dla celów analitycznych, 

i) realizuje operacje budżetowe, 

j) przyjmuje, kontroluje i kompletuje dowody księgowe zgodnie z instrukcją                   

o obiegu dokumentów, 

k) klasyfikuje i dekretuje dowody zgodnie z przepisami o rachunkowości 

budżetowej, 

l) prowadzi zestawienia obrotów i sald, 

m) terminowo przygotowuje dane potrzebne do sprawozdań finansowych, 

n) współpracuje z dyrekcją Ośrodka i na bieżąco informuje o wynikach finansowych 

Ośrodka. 

 3) referent: 

a) prowadzi kasę placówki - realizacja obrotów gotówkowych, przyjmowanie wpłat            

i odprowadzanie gotówki do banku, podejmowanie gotówki z banku i wypłata wg 

dowodów księgowych (list płac, zaliczek), 
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b) nadzoruje i rozlicza rodziców z tytułu odpłatności za świadczenie z których 

korzysta wychowanek w placówce, 

c) prowadzi księgi inwentarzowe, 

d) sporządza noty i rachunki obciążeniowe za wyżywienie i dowóz uczniów, 

e) prowadzi rozliczenie czasu pracy kierowców, 

f) prowadzi kartoteki ilościowo - wartościowe materiałów. 

4) magazynier: 

a) prowadzi zakupy i przyjęcie materiałów i artykułów żywnościowych do 

magazynu, 

b) wydaje materiały i artykuły spożywcze na podstawie zapotrzebowania, 

c) prowadzi wszystkie obroty materiałowe na podstawie odpowiednio 

sporządzonych dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych. 

5) kucharka: 

a) organizuje i kieruje pracą zatrudnionych w kuchni pracownic, 

b) przyrządza potrawy wg obowiązującego jadłospisu i wg podstawowych zasad 

technologii, 

c) instruuje w tym zakresie podległe pracownice, 

d) przygotowuje jadłospis, 

e) przyjmuje towary z magazynu i odpowiada za zabezpieczenie ich przed 

zepsuciem, 

f) zużywa przydzielone produkty do zaplanowanych posiłków i wykorzystuje je   

zgodnie z zasadami żywienia młodzieży szkolnej. 

6) pomoc kuchenna: 

a) wykonuje polecenia kucharki, 

b) właściwie używa produktów, sprzętu i przyrządów, 

c) troszczy się o powierzone mienie i urządzenia, 

d) utrzymuje jadalnię, kuchnię i zaplecze w należytej czystości. 
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 7) woźna: 

a) dzwoni na przerwy i lekcje, 

b) sprząta pokój nauczycielski, 

c) sprząta biura i szatnie, 

d) sprząta teren wokół biurowca, 

e) inne prace zlecone przez dyrekcję. 

8) sprzątaczka: 

a) utrzymuje w czystości i porządku pomieszczenia zgodnie z przepisami                        

i wymogami higieny szkolnej. 

9) konserwator: 

a) wykonuje drobne naprawy sprzętu, 

b) naprawia i konserwuje urządzenia sanitarno - wodociągowe, 

c) utrzymuje w sprawności i konserwuje tablice rozdzielcze i lampy oświetleniowe. 

 10) dozorca: 

a) czuwa nad stanem oświetlenia nocnego, ogrzewaniem i wentylacją budynku, 

b) czuwa nad bezpieczeństwem pożarowym i całego majątku Ośrodka, 

c) sprawuje nadzór nad budynkami Ośrodka, 

d) o wszelkich zauważonych w czasie nocnego dyżuru nieprawidłowościach 

mogących zagrozić zdrowiu dzieci i majątkowi Ośrodka natychmiast melduje 

kierownikowi d/s wychowania i opieki, 

e) wykonuje inne polecenia kierownika d/s wychowania i opieki, wychowawców                 

i dyrekcji. 

11) pomoc nauczyciela w oddziałach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie                     

w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim: 

a) opieka w czasie przywozu i odwozu dzieci do szkoły, 

b) rozbieranie i ubieranie dzieci, 

c) pomoc przy podawaniu posiłków dzieciom, 

d) pomoc nauczycielom w czasie zajęć, 
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e) sprzątanie pomieszczeń w klasach, 

f) inne prace zlecone przez dyrekcję. 

 12) kierowca: 

a) przywozi i odwozi uczniów niepełnosprawnych do szkoły, 

b) przestrzega przepisów kodeksu drogowego, 

c) odpowiada za stan techniczny i higieniczny pojazdu, 

d) odpowiada za prawidłowe gospodarowanie paliwem, 

e) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora Ośrodka. 
 

§ 75 

1. Szczegółowe  zakresy  obowiązków  poszczególnych  pracowników  znajdują  się                      

w aktach osobowych. 

 

ROZDZIAŁ X 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA OŚRODKA 

§ 76 

1.  Zasady organizacyjno - porządkowe w sprawowaniu opieki nad wychowankami: 

1) opieką nauczyciela w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy są objęci uczniowie w godzinach pracy szkoły, 

2) w czasie przerw nauczyciele dyżurują zgodnie z grafikiem dyżurów, 

3) opieką wychowawczą objęci są uczniowie mieszkający w Ośrodku przez całą dobę 

od poniedziałku do piątku. 
 

§ 77 

1. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę wychowawczą w ramach której organizuje: 

1) naukę szkolną; 

2) zajęcia rewalidacyjne; 

3) zajęcia wychowawcze i specjalistyczne zgodne z Programem Wychowawczym                    

i Programem Profilaktyki obowiązującymi w Ośrodku; 
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4) naukę własną, wspomaganą przez wychowawców; 

5) warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego; 

6) udział wychowanków w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego; 

7) wypoczynek, rekreację, rozrywkę i rozwój zainteresowań (koła muzyczne, teatralne, 

taneczne, sportowe i inne); 

8) zajęcia przygotowujące do samodzielnego życia; 

9) odpłatne posiłki w stołówce, których wysokość jest równa kosztom surowca 

przeznaczonego na wyżywienie i ustalana przez dyrektora w porozumieniu                       

z organem prowadzącym; 

10) zakwaterowanie uczniów korzystających z miejsc noclegowych w internacie. 

 

ROZDZIAŁ XI 

ZASADY  REKRUTACJI 

§ 78 

1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczne Poradnie Psychologiczno -

Pedagogiczne i skierowania Starostwa Powiatowego w Końskich, za zgodą i na prośbę 

rodziców, z terenu województwa świętokrzyskiego i innych. 

2. Kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej w szkołach specjalnych Ośrodka, 

prowadzone dla uczniów którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę do dnia 31.08.2012 r.: 

1) 18 rok życia  –  szkoła podstawowa; 

2) 21 rok życia  –  gimnazjum; 

3) 24 rok życia  –  szkoła przysposabiająca do pracy. 

     Dla uczniów, którzy rozpoczną naukę od dnia 01.09.2012 r. do końca roku szkolnego, 

roku kalendarzowego, w którym uczeń kończy: 

1) 18 rok życia  –  szkoła podstawowa; 

2) 21 rok życia  –  gimnazjum; 

3) 23 rok życia  –  szkoła przysposabiająca do pracy. 
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§ 79 

1. Ośrodek  przedstawia  swoją działalność w szkołach masowych na terenie powiatu 

koneckiego i powiatów ościennych poprzez: 

1) prezentowanie osiągnięć wychowanków (prace plastyczne, występy muzyczne                   

i teatralne, zawody sportowe itp.); 

2) spotkania i rozmowy z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów na  temat 

problemów dzieci niepełnosprawnych umysłowo i pracy z nimi; 

3) działania  integracyjne  mające  na  celu  przełamanie  stereotypów  na  temat 

niepełnosprawności. 

 

§ 80 

1. Skreślenie wychowanka z listy następuje w przypadku: 

1) poważnego naruszenia dyscypliny, powtarzających ucieczek, długotrwałej absencji, 

alkoholizmu i narkomanii, które mogą wpłynąć demoralizująco na uczniów/ 

wychowanków; 

2) rezygnacji wychowanka, jego rodziców (opiekunów) lub na podstawie  

prawomocnego orzeczenia Sądu Rodzinnego albo z mocy prawa; 

3) ukończenia 25 roku życia. 

2.  Skreślenia dokonuje dyrektor Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

3. O zamiarze skreślenie ucznia/wychowanka powiadamia się rodziców (opiekunów 

prawnych) w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Na wniosek rodzica może być wstrzymana na czas określony procedura skreślenia 

ucznia/wychowanka z jednoczesnym określeniem warunków kontraktu, który podpisuje 

rodzic ucznia/wychowanka oraz upoważniony nauczyciel. 

5. Złamanie warunków zawartych w kontrakcie powoduje przeprowadzenie procedury 

skreślenia ucznia/wychowanka. 

6. Uchwała Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 
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§ 81 

1. Wychowankowie są uczniami jednej ze szkół funkcjonujących w Ośrodku. 

 

ROZDZIAŁ XII 

PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI 

OŚRODKA 

§ 82 

1.Członek społeczności szkolnej  

1) członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Ośrodka                   

w określony przez zasady  przyjmowania sposób;  

2) wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej.  

§ 83 

1. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i  dziecka. 

§ 84 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na 

różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  

narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.  
 

§ 85 

1.Traktowanie członków   

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 

traktowaniu lub karaniu;  

2) żaden członek społeczności Ośrodka nie może podlegać arbitralnej  

i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego;  
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3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 

społeczności Ośrodka ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest 

zakazane i karane;  

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia                       

w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii. 
 

§ 86 

1. Każdy uczeń Ośrodka ma prawo do:  

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

WSO; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

Ośrodka; 

8) reprezentowania  Ośrodka w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę 

klasy; 

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

12) korzystania z bazy Ośrodka podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez dyrektora Ośrodka; 
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13) wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową; 

14) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 

innych; 

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych; 

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 

decyzji dyrektora Ośrodka wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu. 
 

§ 87 

1. W ostatnim tygodniu nauki  (klasa VI, III klasa gimnazjum, III klasa Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy  lub przy zmianie szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się 

ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 
 

§ 88 

1. Uczeń  zagrożony  uzależnieniem  ma obowiązek na wniosek psychologa lub 

wychowawcy uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno - terapeutycznych. 
 

§ 89 

1. Podstawowym  obowiązkiem  ucznia  jest  pogłębianie swojej wiedzy poprzez 

systematyczna naukę w miarę swoich możliwości.  
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§ 90 

1. Każdy uczeń Ośrodka ma obowiązek:  

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia                       

w obowiązkowych i wybranych zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora Ośrodka, 

wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Ośrodka lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:   

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

     c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) troszczenia się o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności wg określonych zasad; 

9) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów 

podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych; 

10) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych,  udział 

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

13) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków 

odurzających; 
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14) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe                  

z przyczyn od nich niezależnych; 

15) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury; 

16) posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych według 

harmonogramu badań. 

 

§ 91 

1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w Ośrodku pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków                       

o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren Ośrodka alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

3) wnosić na teren Ośrodka przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;  

4) wychodzić poza teren Ośrodka  w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować innych przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 

wiedzy i zgody  zainteresowanych; 

7)  używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach 

nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Ośrodka; 

8) zapraszać  obcych osób na teren Ośrodka .  
 

§ 92 

1 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w Ośrodku.   
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2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody. 
 

§ 93 

1. Wszyscy uczniowie naszego Ośrodka mają obowiązek troszczyć się o honor placówki             

i kultywować jej tradycje.  
  

§ 94 

1. Wychowanek ma prawo do: 

1) czasowego zamieszkania i całodziennego wyżywienia; 

2) przyborów szkolnych i zabawek; 

3) pomocy w uzupełnianiu braków w nauce na zajęciach rewalidacyjnych, 

przynależności do organizacji działających w Ośrodku; 

4) uczestniczenie za zgodą wychowawcy, w różnych zajęciach pozalekcyjnych                      

i pozaszkolnych; 

5) utrzymanie kontaktu z rodzicami i krewnymi; 

6) korzystanie ze zorganizowanego wypoczynku w okresie ferii szkolnych; 

7) uczestniczenia indywidualnie lub zbiorowo na zajęciach służących kształtowaniu 

pożądanych wzorów spędzania wolnego czasu, rozwijanie swoich uzdolnień, 

zainteresowań; 

8) korzystania z mediów. 

2. Obowiązki wychowanka zamieszkującego w Ośrodku: 

1) współdziałanie z wychowawcami w planowaniu czasu wolnego w grupie; 

2) udział w pracach wynikających z potrzeb Ośrodka; 

3) udzielanie pomocy wychowankom młodszym i słabszym; 

4) uczestniczenie w zajęciach organizowanych na rzecz środowiska; 

5) poszanowanie mienia osobistego rówieśników oraz Ośrodka; 

6) zachowanie spokoju w czasie ciszy nocnej od godz. 2200 - 600; 
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7) wykonywanie poleceń przełożonych; 

8) zachowanie ładu i porządku w pomieszczeniach Ośrodka; 

9) darzenie szacunkiem swych rówieśników i pracowników Ośrodka; 

10) przestrzeganie norm współżycia w grupie; 

11) dbanie o swój wygląd zewnętrzny; 

12) posiadanie własnych przyborów toaletowych;  

13) przestrzeganie regulaminu i porządku dnia. 
 

§ 95 

1. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych: 

1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą  

lub ważną przyczyną losową; 

2) uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie ich 

trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Ośrodka; 

3) zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy, w porozumienia z rodzicem lub opiekunem prawnym.               

W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego 

uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora Ośrodka pełniącego dyżur 

kierowniczy; 

4) nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na 

podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy                       

w internacie informującego o przyczynie nieobecności; 

5) uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 

nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym 

dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych; 

6) usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane; 
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7) na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową 

sytuacją zezwala wyłącznie dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

(na podstawie pisemnego wniosku rodziców); 

8) wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko               

i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców; 

9) każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora 

Ośrodka; 

10) obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca); 

11)  wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia; 

12) w przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu 

w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) 

nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału 

programowego na miesiąc przed końcem semestru; 

13) jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby, 

urazu, rehabilitacji to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji 

oddziału; 

14) dyrektor Ośrodka ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie 

nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo 

obowiązku nauki/obowiązku szkolnego; 

15) dyrektor Ośrodka samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi 

pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez 

usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych; 

16) dyrektor Ośrodka samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez 

ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych                  
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(suma 55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją,                     

że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę 

skreślenia ucznia z listy uczniów; 

17) dyrektor Ośrodka samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez 

ucznia kolejnych 15 godzin bez usprawiedliwienia (suma 70 godzin) rozpoczyna 

procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów; 

18) wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi Ośrodka 

informacje związane z frekwencją uczniów. 
 

§ 96 

1. Za wyróżniające się zachowanie na rzecz Ośrodka wychowanek może otrzymać  

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę dyrektora lub kierownika wobec wychowanków z wpisem  

do akt wychowanka; 

2) list pochwalny do rodziców lub opiekunów; 

3) dyplom uznania; 

4) nagrodę rzeczową; 

5) ustną pochwałę wychowawcy wobec grupy wychowanków. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązku ucznia i wychowanka Ośrodka, wychowanek może być 

ukarany poprzez: 

1) upomnienie lub naganę dyrektora z wpisem do akt wychowanka; 

2) ustnym upomnieniem lub naganą dyrektora; 

3) wysłaniem pisma do rodziców lub opiekunów; 

4) zakazem udziału w imprezach na terenie Ośrodka; 

5) zawieszeniem w czynnościach wychowanka Ośrodka, przeniesieniem do innej 

placówki, za zgodą organu prowadzącego; 

6) skreślenie z listy uczniów/wychowanków Ośrodka decyzją Rady Pedagogicznej; 
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7) odpowiedzialnością finansową za dokonane zniszczenia; 

8) pracą na rzecz Ośrodka adekwatną do wyrządzonej szkody. 
 

§ 97 

1. Procedury odwoławcze od nałożonej na ucznia/wychowanka Ośrodka kary: 

1) przedłożenie pisemnej skargi nauczycielskiemu Zespołowi Wychowawczemu                

(z-ca dyrektora, psycholog, kierownik Ośrodka, wychowawca); 

2) odwołanie od podjętej przez Zespół Wychowawczy decyzji, do dyrektora Ośrodka   

w ciągu 7 dni; 

3) odwołanie od decyzji dyrektora Ośrodka do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

4) decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 
 

§ 98 

1. Wykonywanie kary może być zawieszona na czas próby (nie dłuższy niż pół roku) jeśli 

uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady 

Pedagogicznej. Warunki próby określone są w kontrakcie podpisanym przez rodzica, 

ucznia, nauczyciela. 
 

§ 99 

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka: 

1) złożenie skargi przez dziecko,  rodziców  lub  opiekunów  dziecka  może  odbywać  

się w formie pisemnej lub ustnej skierowanej do nauczyciela lub dyrektora Ośrodka; 

2) niezwłocznie  po  przyjęciu  skargi   nauczyciel  jest  zobowiązany  do zgłoszenia  

tego faktu dyrektorowi Ośrodka, 

3) dyrektor Ośrodka  niezwłocznie  zgodnie  z  przepisami  prawa  podejmuje czynności 

wyjaśniające, o których mowa w § 9 pkt 2 rozporządzenia z 7 marca 2005 r.; 

4) rodzice  lub  opiekunowie  dziecka  mają  także  prawo  do  złożenia  skargi                      

w  formie pisemnej lub ustnej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 

organu prowadzącego. 
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§ 100 

1. Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Ośrodka, 

który określa  jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane, jakie są                   

i czego dotyczą obszary praw i swobód ucznia (Kodeks Ucznia). 

 

 

ROZDZIAŁ  XIII 

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI 
 

§ 101 

1. Ośrodek prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1)  realizację przyjętego w Ośrodku Programu Profilaktyki;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów/ 

wychowanków;  

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;  

4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy;   

5)  działania psychologa szkolnego;  

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.  
 

§ 102 

1. Szkolny Program  Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego 

zespół  nauczycieli i rodziców zwany dalej Komisją Profilaktyki Szkolnej, powoływany 

przez dyrekcję Ośrodka. Szkolny Program Profilaktyki  uwzględnia potrzeby 

rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.   
 

§ 103 

3. Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku 

szkolnego  Rada Pedagogiczna w porozumieniu  z Radą Rodziców Ośrodka.  
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2. Jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki, 

program ten ustala dyrektor Ośrodka  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 

3. Program ustalony przez dyrektora Ośrodka obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 

4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej 

zarządzeniem dyrekcji.  

 

 

ROZDZIAŁ  XIV 

SZKOLNY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY 
 

§ 104 

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.   
 

 § 105 

1. Działania wychowawcze Ośrodka mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników Ośrodka. Program wychowawczy Ośrodka jest całościowy i obejmuje 

rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym  i zdrowotnym.  
 

§ 106 

1. Kluczem do działalności wychowawczej Ośrodka jest oferta skierowana do uczniów 

oraz rodziców. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych 

Ośrodka jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  
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§ 107
 

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym 

mają na celu przygotować ucznia do:  

 1)   pracy nad sobą; 

 2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  

 3) bycia  osobą  wyróżniającą  się  takimi  cechami,  jak:  odpowiedzialność, 

samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, 

pracowitość, poszanowanie godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, 

szacunek dla starszych, tolerancja;  

 4)   rozwoju samorządności;  

5)   dbałości o wypracowane tradycje:  klasy, Ośrodka i środowiska;  

6)   budowania poczucia przynależności i więzi z Ośrodkiem;  

7)  tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  

gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  
 

§ 108
 

1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy 

klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program 

wychowawczy  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:  

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

a) adaptacja, 

b) integracja,  
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c) przydział ról w klasie,  

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  

f) kronika klasowa, strona internetowa itp.  

 6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie  zespołem  klasowym  na  zasadzie  włączania  do  udziału                       

w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze,  

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Ośrodka i środowiska,  

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”. 

7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.  

8) Promowanie  wartości  kulturalnych,  obyczajowych, środowiskowych i związanych            

z ochroną zdrowia.  

 9) Preorientacja zawodowa.   
 

§ 109 

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Ośrodka . Preferuje 

się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.   

Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze Ośrodka; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym  państwie oraz  świecie; 
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4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;  

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany system społecznych wartości.  

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń; 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  
 

ROZDZIAŁ XV 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA 
 

§ 110 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Szkole Podstawowej Specjalnej 

oraz Gimnazjum Specjalnym w Baryczy. 
 

 

§ 111 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych           

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 
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2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca  klasy  na początku  każdego roku szkolnego informuje uczniów  oraz  ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz  kryteriach  oceniania  

zachowania,  warunkach  i  trybie  uzyskania wyższej  niż  przewidywana  rocznej  

oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  o  skutkach  ustalania  uczniowi  nagannej  

rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 
 

 

§ 112 

1.Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1) ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                   

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz formułowania oceny; 

2) oceny ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy i osoby biorące 

udział w procesie kształcenia oraz sami uczniowie - samoocena ucznia; 

3) przedmiotem oceny jest: 

a) zakres opanowanych wiadomości, 

b) rozumienie materiału, 

c) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 

d) sposób prezentacji wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

4)  ocena powinna być: 

a) obiektywna, 

b) jawna, 

c) systematyczna, 

d) uwzględniająca indywidualne możliwości ucznia, 

e) uzasadniona. 

5) uczeń oceniany jest: 

a) w trakcie i po zakończeniu realizacji działu programowego – prace kontrolne, 

sprawdziany, odpowiedzi ustne, 

b) na końcu każdego etapu kształcenia, 

c) na końcu semestru i roku szkolnego. 

6) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 
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7) na  wniosek  ucznia  lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę; 

8) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów),  sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom); 

9) zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania: 

a) wymagania  edukacyjne  są  to  zamierzone  osiągnięcia  i  kompetencje uczniów 

na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności                   

i postaw uczniów,  

b) wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących 

podstaw   programowych   i   realizowanych   programów   nauczania   dla 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia, 

c) w szkole  przyjmuje się następujące sposoby klasyfikacji  treści  nauczania na 

poszczególne poziomy wymagań: 

 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

Wiadomości 
Zapamiętanie wiadomości 

Wymagania podstawowe 
Zrozumienie wiadomości 

Umiejętności 

Stosowanie wiadomości                  

w sytuacjach typowych Wymagania 

ponadpodstawowe Stosowanie wiadomości                    

w sytuacjach nietypowych 

 

 

10) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno -

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) orzeczenie  poradni  rodzice  (opiekunowie prawni) dołączają do dokumentów 

składanych przy zapisie do klasy pierwszej lud danej klasy w Ośrodku, 

b) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni 

opiekunowie) dostarczają orzeczenie zaraz po jego otrzymaniu. 

11) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, należy             

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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§ 113 

1. Ogólne kryteria oceniania: 

 1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza opracowany program nauczania 

przedmiotu dla danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

opracowany przez nauczyciela program nauczania dla danej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym), albo krajowym lub inne porównywalne osiągnięcia. 

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  w typowych                

i nowych sytuacjach, jest aktywny i twórczy na zajęciach lekcyjnych. 

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale zdobył je na dobrym poziomie oraz poprawnie stosuje wiadomości, 

rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

     4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

w danej klasie na poziomie dostatecznym oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności dostosowane do 

jego możliwości. 

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale nie 

przekreślają one uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki,  
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b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,                        

o niewielkim stopniu trudności na miarę swoich możliwości, 

 6)  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania              

w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) 

zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

2. Zasada sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

1)  sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

             a) obiektywizm, 

             b) indywidualizacja, 

             c) konsekwencja, 

             d) systematyczność, 

             e) jawność. 

2) prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej i odnotowane                     

w dzienniku lekcyjnym; 

3) każda  praca  klasowa poprzedzona  lekcją  powtórzeniową,  z podaniem kryteriów 

oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji; 

4)  w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa; 

     5) sprawdziany  obejmujące  maksymalnie  trzy  ostanie  lekcje  nie  muszą być 

zapowiadane i nie są limitowane, nie mogą trwać dłużej niż 15 minut; 

      6) termin oddawania prac pisemnych do 7 dni; 

 7) uczeń  może  być  w  semestrze 2 razy (gdy jest jedna godzina tygodniowo) 

nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem niezapowiedzianych prac kontrolnych, 

jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, 

nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową; 

8) dla uczniów nowo przybyłych  do  Ośrodka  stosujemy  miesięczny  „okres 

adaptacyjny”  (nie stawiamy ocen niedostatecznych); 

9) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją radą (śródroczną, roczną)  należy 

zakończyć przeprowadzanie prac klasowych. 

3. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów: 

1) po  każdej  pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów                  

i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego; 
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2) uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe 

zadania domowe; 

3) uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym 

przez nauczyciela; 

4) uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni; 

5) ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego; 

6) uczniowie  mający  kłopoty  ze  zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą 

korzystać z indywidualnych konsultacji. 

4. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów: 

 1) szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których 

dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym; 

 2) wychowawca gromadzi w teczce oraz w „zeszycie uwag” informacje o zachowaniu  

uczniów; 

 3) dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+”, „-„. 

5. Ocenianiu podlegają: 

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

     2) zachowanie ucznia. 

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności                       

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę postawę. 

7. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę  klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na cele: 

1) informowanie  ucznia  o  poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

9.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                      

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                        

 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                        

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne począwszy od klasy czwartej 

szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

11. Nauczyciel  jest  obowiązany,  na podstawie orzeczenia  poradni  psychologiczno -

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 
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12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy                

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych działań. 

13. Dyrektor  Ośrodka  zwalnia  ucznia  z  zajęć  z  wychowania  fizycznego,  informatyki  

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

14. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  z  wychowania  fizycznego,  informatyki   

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

§ 114 

 

1. Sposoby i zasady informowania uczniów  i rodziców o postępach i osiągnięciach                   

w nauce  i zachowaniu 

1)  oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

2)   uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania. 

3.   Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, 

minimum 2 razy w roku szkolnym. 

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni 

uczniowie są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach 

niedostatecznych i odnotowanie tego  w dzienniku ołówkiem. Wychowawca klasy                

w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku. 

7. Co najmniej na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani 

poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych                       

z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

8. Na  prośbę  ucznia lub rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu 

oceny w dzienniku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym. 
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§ 115 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej  

w statucie szkoły – śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych                      

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;   

2) klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego 

na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) klasyfikację  śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku  

po zakończeniu  I semestru;  

4) klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowe, polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa                       

w niniejszym Statucie. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym             

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego o0pracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania; 

8) śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – 

wychowawca klasy po zaciągnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia; 

9) śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na 

semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły; 

10)  oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

według skali określonej. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi; 

11) oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi; 

12) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjna zachowania; 

13) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                      

w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

 83



d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

14) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe,   

b) bardzo dobre,  

c) dobre,    

d) poprawne,    

e) nieodpowiednie,    

f) naganne. 

15) W  klasach  I - III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne oceny  klasyfikacyjne    

zachowania są ocenami opisowymi; 

16) Śródroczne i roczne  oceny  klasyfikacyjne zachowania dla uczniów                        

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami 

opisowymi; 

17) Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

§ 116 

1. Promowanie 

1) uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6; 

2) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

3) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję  

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem; 

 84



4) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia. Rodzice zostają poinformowani o tym, że uczeń osiągnął odpowiedni poziom 

i zostanie promowany bądź ukończył szkołę; 

5) uczeń, który nie spełnił warunków o  których wyżej mowa, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę 

(semestr); 

6) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej 

przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia; 

7) uczeń szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego, który uzyskuje ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne  

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego; 

8) rada  pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  nie promowaniu  do  klasy  

programowo  wyższej  lub  nieukończeniu  szkoły  przez  ucznia,  któremu   

w  danej  szkole  po  raz  drugi  z  rzędu  ustalono  roczną  naganną ocenę  

klasyfikacyjną  z zachowania; 

9) uczeń,  któremu  w  danej  szkole  po  raz  trzeci  z  rzędu  ustalono  naganną  roczną  

ocenę z zachowania,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo  wyższej,  a  

uczeń  klasy  programowo  najwyższej   w  danym  trybie  szkoły  nie  kończy  

szkoły;   

10) uczeń zakwalifikowany do kształcenia specjalnego mający  roczne opóźnienie w 

realizacji programu nauczania, a który rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady 

Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
 

§ 117 

1.Egzamin poprawkowy 

1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy  

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,                  

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;  

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  
 

§ 118 

1. Kryteria i zasady oceniania zachowania (począwszy  od  klasy IV  Szkoły Podstawowej) 

    1) ocenę  wzorową  otrzymuje  uczeń,  który: 

a)  wzorowo  spełnia  wszystkie  wymagania  szkolne,  jest  pozytywnym wzorem  

do  naśladowania  dla  innych  uczniów  w  szkole,  internacie  i  środowisku, 

b) na  tle  klasy  wyróżnia  się  kulturą  osobistą  wobec  wszystkich pracowników  

szkoły,  uczniów  a  także  w  swoim  otoczeniu,  prezentuje taką  postawę  na  

wszystkich  zajęciach  organizowanych  przez  szkołę,         

c) wykazuje  dużą  inicjatywę  w  pracy  na  rzecz  klasy,  szkoły i  środowiska jest  

pilny  w  nauce  i  sumienny  w  pełnieniu  obowiązków powierzonych  mu  przez  

nauczyciela, 

d) systematycznie  uczęszcza  do  szkoły  i  dostarcza  usprawiedliwienia wszystkich  

nieobecności  w  terminie  wyznaczonym  przez  wychowawcę,  

e) nie  spóźnia  się  na  lekcje  i  zajęcia, 

f) na  miarę  swoich  możliwości  dąży  do  rozwijania  własnych   zainteresowań                

i zdolności, 

g) szanuje  mienie  swoje  i  innych, 

h) dba  o  higienę  i  zdrowie, 

i) nie  ulega  nałogom (palenia  tytoniu, picia  alkoholu,  używania narkotyków   

i  środków  odurzających  oraz  szkodliwych dla zdrowia, 

j) nie  używa  nigdy  wulgarnego  słownictwa, 

k) bierze  czynny  udział  w  zawodach,  konkursach,  turniejach i  uroczystościach 

organizowanych  na  terenie  Ośrodka  i  poza nim, 

l) zawsze  chodzi  we  właściwym  obuwiu  i  stroju  na  zajęciach wychowania  

fizycznego,  przestrzega  przepisów  BHP, 
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m) dba  o  honor  szkoły ,  godnie  ją  reprezentuje  oraz  zna,  szanuje  

      i  wzbogaca  jej  tradycje, 

n) wzorowo  wywiązuje  się  z  obowiązków  ucznia, 

o) dba  o piękno  mowy  ojczystej, 

p) pomaga  słabszym  uczniom, 

r) uzyskał  według  przyjętej  skali  150 pkt.  i  więcej. 

2) Ocenę  bardzo  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który: 

a)  bardzo  dobrze  wywiązuje  się  z  obowiązków  ucznia  i  wychowanka, 

b) bardzo  dobrze  spełnia  wszystkie  wymagania  szkolne,   jest  pozytywnym 

wzorem  do  naśladowania  dla  innych uczniów  w  szkole,  internacie  

i  środowisku, 

c) kulturalnie  zachowuje  się  na  terenie  szkoły  i  poza  nią, 

d) pomaga  słabszym  kolegom, 

e) chętnie  bierze  udział  w  konkursach,  zawodach  i  pracach  na  rzecz środowiska, 

f) udziela  się  w  samorządzie  uczniowskim, 

g) sumiennie  pełni  obowiązki  powierzone  mu  przez  nauczyciela, 

h) systematycznie  uczęszcza  na  lekcje  i  dostarcza  usprawiedliwienia  wszystkich  

nieobecności  w  terminie wyznaczonym  przez  wychowawcę, 

i) nie  spóźnia  się  na  zajęcia  i  aktywnie  w  nich  uczestniczy, 

j) nie  ulega  żadnym  nałogom  i  nie  namawia  innych, 

k) nie  używa  wulgaryzmów, 

l) przeciwstawia  się  przemocy  fizycznej, 

m) uzyskał  według  przyjętej  skali  130-149  pkt.   

 3. Ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który: 

a) dobrze  wywiązuje  się  z  obowiązków  ucznia  -  wychowanka, 

b) jest  systematyczny  i   sumienny  w  pełnieniu  obowiązków powierzonych  mu 

przez     nauczyciela, 

c) na  tle  klasy  wyróżnia  się  kulturą  osobistą  wobec  wszystkich pracowników 

szkoły  i  kolegów,  na zajęciach  organizowanych przez  szkołę, 

d) bierze  udział  w  pracach  na  rzecz  klasy,  szkoły  i  środowiska, 

e) dokładnie  spełnia  wszystkie  funkcje  i  wywiązuje  się  z  zadań na  miarę  swoich   

możliwości  i  warunków, 
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f) systematycznie  uczęszcza  do  szkoły,  nieobecności  ma usprawiedliwione   

w  terminie  wyznaczonym  przez  wychowawcę (dopuszcza  się  w  semestrze             

15  godzin  nieusprawiedliwionych), 

g) nie  spóźnia  się  na  zajęcia  i  chętnie  w  nich  uczestniczy, 

h) szanuje  mienie  swoje  i  innych, 

i) dba  o  zdrowie  i  higienę, 

j) nie  ulega  nałogom, 

k) bierze  czynny  udział  w  uroczystościach  organizowanych   na  terenie  SOSW  i  

poza, 

l) przestrzega  przepisów  BHP  i  chętnie  uczestniczy  w  zajęciach wychowania  

fizycznego  w  obowiązującym  stroju, 

m) uzyskał  według  przyjętej  skali  100-129 pkt.        

4)  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka, 

b) szanuje mienie swoje i innych, 

c) przestrzega zasad higieny, dba o zdrowie, 

d) bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i środowiska, 

e) nie prowokuje kłótni, konfliktów, bójek, nie znęca się fizycznie  

lub psychicznie nad słabszymi, 

f) zdarzają mu się spóźnienia, 

g) w semestrze opuścił do 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

h) przestrzega przepisów BHP, 

i) zdarzają mu się zachowania niepożądane. 

5) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 70-99 punktów według przyjętej   

skali. 

6) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) słabo wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka, 

b) lekceważy polecenia nauczyciela, pracownika szkoły, 

c) spóźnia się na zajęcia, 

d) jest złośliwy, dokucza innym, 

e) wagaruje, 

f) otrzymuje nagany i upomnienia od wychowawcy, dyrektora, 

g) nie ma obuwia na zmianę, zaśmieca szkołę. 
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h) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uzyskał od 40-69 punktów,  według 

przyjętej skali. 

7) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka, 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia, 

c) ma lekceważący stosunek dla pracowników szkoły i kolegów, 

d) nie pracuje na miarę swoich obowiązków i warunków, 

e) bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach, 

f) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

g) dewastuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

h) stosuje szantaż, wyłudzenia i zastraszenia, 

i) ulega nałogom i namawia do tego innych, 

j) używa wulgarnego słownictwa, 

k) nie bierze udziału w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły   

i środowiska,  

l) w semestrze ma więcej niż 31 godzin nieusprawiedliwionych   nieobecności, 

m) spóźnia się na zajęcia, 

n) działa w nieformalnych grupach o charakterze negatywnym,  

o) nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny, notorycznie  

nie  przynosi obowiązującego stroju na zajęciach wychowania fizycznego, 

p) nie przestrzega zasad higieny, nie dba o zdrowie, 

q)  nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez środków zaradczych. 

r) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 40 punktów,  według 

przejętej skali.  

8) Jeśli uczeń nie stosuje się do niektórych postanowień a wykroczenia nie mają 

charakteru permanentnego, należy to uwzględnić przy ustaleniu ocen. 

9) Udział ucznia Gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na jego 

ocenę z zachowania. 
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ROZDZIAŁ XVI 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

§ 119 

1. Ośrodek dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w grupach 

wychowawczych; 

2) dyżury nauczycieli wg grafiku; 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

4) dostosowanie sprzętu szkolnego do wymogów bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

5) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

a) higieny pracy ucznia. 

6) współpracę z instytucjami wspierającymi wychowanie i opiekę 

a) służba zdrowia, 

b) policja, sąd, pomoc społeczna. 
 

§ 120 

1. W Ośrodku obowiązuje zarówno uczniów jak i dorosłych kultura współżycia  

w społeczności. 

2. Wyjście i wejście do Ośrodka odbywa się pod kontrolą opiekuna oraz nauczycieli 

pełniących dyżur oraz wychowawców grup wychowawczych. 

3. Podczas przerw nad bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący nauczyciele 

według tygodniowego rozkładu dyżurów na dany rok. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do czynnego sprawowania  dyżuru podczas przerw 

 na korytarzach i pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie.  

5. W Ośrodku prowadzone są zajęcia profilaktyczne, przeciwdziałające 

uzależnieniom. 
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6. Odpowiedzialni za profilaktykę są wychowawcy klas i grup wychowawczych, 

psycholog szkolny. 

7. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Ośrodka,  

pedagogiczni i niepedagogiczni. 

8. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym 

oraz głębokim dowożone są samochodem szkolnym pod opieką opiekuna. 

9. Uczniowie mogą dojeżdżać do szkoły samodzielnie tylko na pisemną prośbę 

rodzica (opiekuna) dziecka. Rodzice biorą całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka w czasie dojazdu do szkoły i  w drodze powrotnej. 

10. Każdorazowy wyjazd ucznia / wychowanków dokumentuje się w Zeszycie 

wyjazdów. Wyłączną opiekę nad uczniem / wychowankiem przyjmuje wówczas 

rodzic / opiekun. 

 

 

ROZDZIAŁ XVII 

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJA 

 

§ 121 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji  

z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r.                 

o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera utrwala 

dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także 

wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji                      

w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
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Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia  

2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły                 

i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców                

i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, 

posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem. 

§ 122 

1. Działania interwencyjne 

1) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: Przekazać uzyskaną informację wychowawcy 

klasy/grupy  

a) wychowawca informuje o fakcie psychologa szkolnego i dyrektora szkoły, 

b) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, rodziców zaś  

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej 

może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i 

udział dziecka w programie terapeutycznym,  

c) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Ośrodka,  

a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji 

ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd 

rodzinny lub policję) specjalistę ds. nieletnich), 
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d) podobnie, w sytuacji, gdy Ośrodek wykorzysta wszystkie dostępne mu środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania  psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny  

lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, 

2) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Ośrodka przebywa uczeń  

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klas/grupy, 

b) odizolowuje ucznia od reszty klasy/grupy, ale ze względów bezpieczeństwa  

nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie, 

c) wzywa lekarza w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej, 

d) zawiadamia o tym fakcie dyrektora Ośrodka oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia z Ośrodka.  

Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w Ośrodku, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia,                             albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji – decyduje lekarz,  

po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  

z dyrektorem placówki, 

e) dyrektor Ośrodka zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają stawienia się  

w Ośrodku, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku 

stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na 

czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz są rodzinny, jeśli uczeń 

nie ukończył 18 lat, 

f) jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Ośrodka  

to dyrektor Ośrodka ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. 

nieletnich) lub sądu rodzinnego, 
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g) spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka przez ucznia, który ukończył 17 lat 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust.1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.                     

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej 

instytucji. 

3) W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a) nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 

przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja należy, 

b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora Ośrodka, wzywa policję, 

c) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, psycholog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu te substancję, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów 

budzących podejrzenie co do ich związku  

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

przeszukania odzieży, teczki ani szafy ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji.  

b) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora Ośrodek oraz 

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

c) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

d) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiedniej 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 

ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
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5) W wypadku podejrzenia o kradzież: 

a) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, psycholog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we 

własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwanym przedmiotem. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie wykonać przeszukania odzieży, teczki ani szafy ucznia – jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

b) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia pokazania zawartości teczki, 

szafy dyrektor Ośrodka może wezwać policję, która przeszukuje odzież i 

przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezione przedmioty. 

c) Jeżeli uczeń odda wychowawcy poszukiwane przedmioty wracają one  

do właściciela a sprawca kradzieży ponosi karę zgodną z Regulaminem Ośrodka. 

d) Jeżeli ukradzione przedmioty są zniszczone lub z innego powodu nie mogą 

wrócić do właściciela sprawca kradzieży musi je odkupić. 

e) Nauczyciel / wychowawca sporządza stosowną notatkę służbową  

i powiadamia rodziców. 

6) Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

a) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora Ośrodka 

b) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 

c) Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie Ośrodka) dyrektorowi 

szkoły lub psychologowi szkolnemu pod opiekę 

d) Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy 

e) Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest wychowankiem Ośrodka i 

jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

f) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji  

7) Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

a) Udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie 

lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

b) Niezwłoczne powiadomienia dyrektora Ośrodka 

c) Powiadomienie rodziców ucznia 
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d) Niezwłoczne powiadomienie policji, jeżeli istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

8) W przypadku znalezienia na terenie Ośrodka broni, materiałów wybuchowych, 

innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić 

bezpieczeństwo przebywającym na terenie Ośrodka osobom, uniemożliwić dostęp 

osobom postronnymi wezwać policję. 
9) W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który: 

a) nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny,  

b) ukończył 17 lat należy zawiadomić prokuraturę lub policję. 

10) Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych 

podejrzewają występowanie przypadków przemocy w rodzinie powinny 

niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuraturę. 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA             

I ZDROWIA W OŚRODKU 

 

§ 123
 

1.Opieka nocna w grupach wychowawczych 

1) Dyżur nocny pełnią 2 osoby.  

2) Do obowiązków wychowawców pełniących dyżur nocny poza opieką nad 

wychowankami należy: 

3) Zasięgnięcie informacji od wychowawców o stanie liczebnym i stanie zdrowia 

wychowanków, 

4) W sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków wezwanie 

pogotowia, straży pożarnej, policji, 

5) informowanie kierownika internatu o zaistniałych zdarzeniach, 

6) rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych,  

7) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach. 
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4. Do obowiązków osób pełniących dyżury nocne należy: 

1) przebywanie na terenie internatu przez cały czas pełnienia dyżuru, 

2) regularne i systematyczną kontrolę sypialń 

3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, 

4) stała kontrola stanu zdrowia wychowanków, 

5) informowanie rano wychowawców o ewentualnych problemach wychowawczych             

i stanie zdrowia wychowanków, 

6) zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń na czas nocy, 

7) wpisywanie uwag o dyżurze do zeszytu dyżurów nocnych. 

3. W sytuacji: 

1)  pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka,  

a) ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych 

wypadków,  

b) groźnych dla życia ostro występujących schorzeń, 

c) zatruć, 

2) dyżurujący:  

a) podejmuje decyzję o wezwaniu do pomocy drugą osobę pełniącą dyżur, 

b) udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

c) wzywa pogotowie ratunkowe, 

d) niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu rodziców, 

kierownika Internatu  i dyrektora Ośrodka  

3) Jeśli zachodzi taka potrzeba jedzie z wychowankiem do punktu pomocy medycznej, 

a na czas swojej nieobecności opiekę nad wychowankami przekazuje innemu 

wychowawcy, wyznaczonemu przez zwierzchnika. 

 
 

§ 124 
1. W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój  

i nie dopuszcza do paniki i natychmiast alarmuje : 

1) wychowanków znajdujących się w strefie zagrożenia, narażonych na jego 

skutki,telefonicznie kierownika internatu bądź dyrektora Ośrodka, 

2) Straż Pożarną, 112 tel. 998 

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną wyraźnie podaje: 

a) gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu, piętro, 
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b) co się pali lub, jakie jest inne zagrożenie, 

c) czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, 

d) numer telefonu, z którego mówi oraz swoje imię i nazwisko. 

 3)W razie potrzeby (awaria) alarmuje inne służby techniczne. 

4) Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej wychowawca w miarę możliwości 

przystępuje do akcji ratowniczo-gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego 

znajdującego się w pobliżu. 

Do czasu przybycia straży pożarnej, dyrektora Ośrodka organizuje akcję ratowniczą: 

2.W pierwszej kolejności ratuje zagrożone życie ludzkie 

1) Przeciwdziała panice wśród dzieci przebywających w obiekcie. 

2) Wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjmuje pozycję pochyloną  

oraz zabezpiecza drogi oddechowe prostymi środkami (np. wilgotna chustka). 

3) Wyłącza dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych pożarem. 

4) Usuwa z zasięgu ognia wszelkie materiały palne i wybuchowe oraz toksyczne. 

5) Nie otwiera bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach,  

w których powstał pożar, ponieważ sprzyja to rozprzestrzenianiu  

się pożaru. 

6) Przy otwieraniu drzwi do pomieszczeń zagrożonych chowa się poza  

ich ościeżnicę lub płat drzwiowy, od strony klamki. 

7) Z chwilą przybycia jednostki straży pożarnej podporządkowuje  

się poleceniom dowódcy tej jednostki. 

8) Ponadto wychowawca ma dostęp do telefonu stacjonarnego w pokoju  

oraz do zeszytu dyżurów nocnych, w którym wpisane są numery telefonów 

alarmowych, dyrektorów, kierownika, osób najbliżej mieszkających. 

9) Spisy numerów telefonów alarmowych powinny się znajdować w pokojach 

wychowawców i na korytarzach a telefony dyrektorów, kierownika, osób najbliżej 

mieszkających w pokoju wychowawców. 

3.Na korytarzach powinny znajdować się : 

1) gaśnica, 

2) schemat głównego zaworu prądu i wody, 

4.W pokoju wychowawców powinny znajdować się : 

1) zestaw leków potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy, 

2) plan sypialń z nazwiskami uczniów z zaznaczeniem chorych na padaczkę, astmę, 

agresywnych lub ze sprzężeniami. 
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5.Wszystkie osoby pełniące dyżury nocne powinny przejść szkolenie w zakresie : 

1) udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w szczególności  

w przypadkach padaczki, astmy, porażeń prądem, urazów, 

2) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 125 

1. W razie wypadku ucznia udziela się bezzwłocznie pomocy potrzebującego  

w miarę swoich możliwości i natychmiast zawiadamia służbę ratunkową. 

2. O każdym wypadku zawiadamia się: 

1) kierownictwo Ośrodka 

2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego 

3) społecznego inspektora pracy 

4) organ prowadzący placówkę. 

3. O wypadku do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się państwowego 

inspektora sanitarnego. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

§ 126 

1. Uczniowie gimnazjum dla uczniów upośledzanych w stopniu lekkim biorą udział                       

w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Projekty uczniowskie realizowane są w drugiej klasie (w wyjątkowych przypadkach                

w klasie pierwszej).  
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4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez 

wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 

2010/2011 do 30 listopada 2010 roku). 

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać  

od dyrektora Ośrodka.  

6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami 

uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować 

projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką. 

7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje 

następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy               

z nauczycielem; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela 

prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu 

i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela 

prowadzącego projekt; 

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego  (np. na forum klasy, 

Ośrodka, na zebraniu z rodzicami). 

8. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace w projektowe przekazuje 

wychowawcy klasy opiekun projektu w formie pisemnej na dwa tygodnie przed 

klasyfikacją śródroczną i roczną w klasie drugiej lub roczną  

w klasie pierwszej, w przypadku ucznia, który zrealizował projekt edukacyjny  

w klasie pierwszej. 
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9. W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, 

informacja pisemna o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe jest 

bezprzedmiotowa. 

10. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków  

w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki  

w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. 

11. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę 

oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie. 

12. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

§ 127 

1. Najpóźniej do 20 października danego roku szkolnego każdy zespół 

międzyprzedmiotowy proponuje co najmniej pięć tematów i przekazuje  

do analizy komisji problemowej. Komisja do końca października ustala listę tematów                 

i przekazuje ją dyrektorowi szkoły do akceptacji. 

2. Temat projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te 

treści.  

  3.Dyrektor szkoły akceptuje tematy projektów i powierza wybranym nauczycielom 

prowadzenie grup uczniowskich realizujących projekt. 

 4.  Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od 

uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Sugestie 

te należy zgłaszać do Dyrektora Ośrodka  do końca października danego roku 

szkolnego.  
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 5. Uczniowie: 

1) Do końca lutego w klasie pierwszej (w klasie drugiej w roku szkolnym 

2010/2011 w miesiącu grudniu), podczas godziny wychowawczej, wybierają 

tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów zaakceptowanych 

przez dyrektora Ośrodka .  

2) na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy 

projektowej wchodzi nie mniej niż 5 uczniów i nie więcej niż 13  

(w szczególnych przypadkach projekt może realizować cała klasa).  

W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel 

wychowawca dokona podziału.  

6. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie. 

7. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać,                 

w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności 

nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki. 

8. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 Karty 

Nauczyciela.  

9. Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie 

organizowana w drugim półroczu każdego roku szkolnego. Dokładny termin 

prezentacji opiekun grupy przedstawia dyrektorowi Ośrodka . 

10. W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej niż to 

zapisano w punkcie 9, publiczna prezentacja jest możliwa w innym niż powyższy 

terminie, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem Ośrodka . 
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ROZDZIAŁ  XX 

PRZEPISY   KOŃCOWE 

 

§ 128 

1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 129 

1. Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi 

rejestr wszystkich pieczęci.   

 

§ 130 

1. Ceremoniał szkolny.  

1) Ośrodek w każdym roku obchodzi między innymi następujące uroczystości:  

a) Inauguracja roku szkolnego,  

b) Dzień Edukacji  Narodowej,  

c) Święto  Niepodległości, 

d) Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,  

e) Dzień Ziemi,  

f) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

g) Dzień Sportu,  

h) Pożegnanie absolwentów,  

i) Zakończenie roku szkolnego. 

2) Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach  

i egzaminach końcowych.  
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§ 131 

1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.  

1) Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

a) organów Ośrodka,  

b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny                       

w przypadku zmiany przepisów.  

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania.  

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

4. Ośrodek publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach  

w formie obwieszczenia. 

  

 Tekst jednolity Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego                  

w Baryczy został przedstawiony i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej 

w dniu 29 listopada 2010 r. 

          Statut wchodzi w życie  z dniem zatwierdzenia z mocą obowiązującą                        

od 1 września 2010 r. 

 

                                                                                        Dyrektor 

                                                                                         Specjalnego Ośrodka 

                                                                                       Szkolno – Wychowawczego  

                                                                                         w Baryczy 
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