Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2
w Leśnicy
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ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE
§1
1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Leśnicy w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy, w niniejszym dokumencie zwana dalej szkołą.
Typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa.
2. Siedzibą szkoły jest ul. Kozielska 20, 47-150 Leśnica.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Strzelecki, z siedzibą: ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
5. Szkoła wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy
zwanego dalej Ośrodkiem, w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy zwanego
dalej Zespołem.
6. W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne
dotychczasowego Gimnazjum
Specjalnego Nr 2 w Leśnicy.
7. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
8. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
9. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na
pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się
określenie „specjalna”.
11. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
1) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 2 w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy oraz
uczniów klas dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Leśnicy
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy;
2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy;
4) Zespole- należy rozumieć Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy;
5) Ośrodku – należy rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy;
6) Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
§2
1. Szkoła obejmuje swoją strukturą organizacyjną klasy VI-VIII.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
3. Szkoła kształci dzieci i młodzież niedostosowaną społecznie oraz niedostosowaną
społecznie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§3
1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny,
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej,
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie
dalszego kształcenia,
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2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego
i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale
wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami
i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną
i właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego
żywienia i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)
i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
w relacjach międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia
rodzinnego,
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24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym,
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
3. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej to:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także
kształcenie myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
z różnych źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym
programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
4. Zadania szkoły:
1) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
2) krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury;
3) podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do
czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów,
kształtowanie
postawy
dojrzałego
i
odpowiedzialnego
czytelnika,
przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim;
4) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań
czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do
5) podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do
czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów,
kształtowanie
postawy
dojrzałego
i
odpowiedzialnego
czytelnika,
przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim;
6) podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do
czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów,
kształtowanie
postawy
dojrzałego
i
odpowiedzialnego
czytelnika,
przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim;
7) w procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej,
publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób
twórczych;
8) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych
do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących
się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania,
posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi
urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach
z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń,
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przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach;
9) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie
rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
10) przygotowanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów
w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy
informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym
nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi
użytkownikami sieci;
11) uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości
psychofizycznych oraz tempa uczenia się;
12) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do
zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,
a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści
płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
13) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji
narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
14) dbanie o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla
drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego,
w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do
działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią;
15) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła
prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
16) umożliwienie uczniom nabywania kompetencji społecznych takich jak
komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział
w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie
projektami.
§4

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczoprofilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych,
zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
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3. Edukacja szkolna przebiega w następujących drugim etapie edukacyjnym – klasy VI-VIII
szkoły podstawowej.
4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§5

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę,
zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania,
§6

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do
szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
6) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
7) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce
szkolnej,
8) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
9) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
10) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
11) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
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12) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren
szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora
szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,
13) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

§7

Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego
poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz
wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony
zdrowia.
Spełnienie tego celu, zawartego w programie wychowawczo-profilaktycznym Ośrodka,
następuje w szczególności m.in. poprzez:
1. Rozwijanie dobrych cech osobowych, respektowania norm społecznych ucznia/
wychowanka (wysokiej kultury osobistej, dobroci, wrażliwości na krzywdę ludzką,
szacunku dla starszych, tolerancji).
2. Wyrobienie u ucznia/wychowanka szacunku dla wartości (ogólnospołecznych,
etycznych, zawodowych, zdrowotnych i religijnych).
3. Kształtowanie w uczniu/wychowanku miłości do ojczyzny.
4. Przygotowanie ucznia/wychowanka do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania
powierzonej mu pracy.
5. Przygotowanie ucznia/wychowanka do świadomego i czynnego udziału w życiu
społecznym i obywatelskim.
6. Przygotowanie ucznia /wychowanka do podejmowania dojrzałych decyzji.
7. Objęcie ucznia/wychowanka działaniami profilaktycznymi, w tym:
1) stworzenie uczniom Ośrodka warunków oraz możliwości bezpiecznego
funkcjonowania w szkole i poza nią;
2) stworzenie funkcjonalnych mechanizmów chroniących uczniów przed
zagrożeniami i uczących radzenia sobie z nimi;
3) opracowanie działań adekwatnych do określonych przypadków występowania
zdarzeń przestępczych na terenie placówki;
4) zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim
uzależnieniom jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, informowanie o
zagrożeniach m.in. HIV i AIDS;
5) promocja zdrowego stylu życia;
6) dbałość o higienę psychiczną oraz rozwój emocjonalny;
7) kształtowanie właściwego zachowania uczniów i wychowanków;
8) utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój;
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9)

przeciwdziałanie identyfikacji i powielaniu zachowań
agresywnych oraz
przemocy;
10) zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych.
§8

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i Ośrodku polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego
ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu
szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i Ośrodku rodzicom
uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej
uczniom.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i Ośrodku jest
dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i Ośrodku udzielają uczniom
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący
w szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) p o r a d n i a m i p s y c h o l o g i c z n o - p e d a g o g i c z n y m i , w t y m p o r a d n i a m i
specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i Ośrodku jest udzielana z inicjatywy:
1)
ucznia;
2)
rodziców ucznia;
3)
dyrektora szkoły;
4)
nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,
prowadzących zajęcia z uczniem;
5)
higienistki szkolnej;
6)
poradni;
7)
kuratora sądowego;
8)
organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
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rodziny, dzieci i młodzieży.
8. W szkole i Ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
a także w formie:
1)
zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)
zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3)
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4)
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
5)
porad i konsultacji;
6)
warsztatów.
9. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§9
Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski.
§ 10
1. Szkołą kieruje dyrektor.
2. Dyrektor szkoły jest dyrektorem Zespołu.
3. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół, zgodnie
z ustawą.
4. Dyrektor kieruje całokształtem pracy wychowawczo – dydaktycznej, opiekuńczej
oraz administracyjno – gospodarczej szkoły oraz sprawuje nad nią nadzór, a także jest
pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.
5. Dyrektor Zespołu posiada kompetencje i wykonuje zadania określone w ustawie
oraz innych aktach prawnych. Dyrektor w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących,
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e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły,
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz w organizacji praktyk pedagogicznych,
i) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
j) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia,
k) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem
dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i
pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności
decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników,
d) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników.
7. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną
Zespołu, rodzicami i Samorządem Uczniowskim SOSW i Samorządem
Wychowanków MOW.
8. W Zespole mogą być utworzone stanowiska wicedyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej
Zespołu.
9. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor.
10. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora Zespołu, kierownika internatu
dokonuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady
Pedagogicznej.
11. Dyrektor Zespołu oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, sprawują
nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach,
a w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których
organizowania jest praktyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
12. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe
lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą wymienionych zespołów kieruje
przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
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13. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
14. Dyrektor Zespołu wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
15. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których
kształcą szkoły wchodzące w skład Zespołu, po zasięgnięciu opinii powiatowej
i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

§ 11
1. Dyrektor zatrudnia pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych
i obsługi w zależności od potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych Zespołu.
2. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników określone są w statucie MOW.
§ 12

W Zespole istnieje stanowisko wicedyrektora Zespołu.
Do zadań pozostających w kompetencji wicedyrektora Zespołu należy:
1) zastępuje we wszystkich sprawach dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności;
2) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą szkół, wchodzących w skład zespołu;
3) zapewnia uczniom i kadrze pedagogicznej właściwe warunki pracy i nauki;
4) przydziela uczniów do poszczególnych klas i grup;
5) kontroluje opracowanie przez nauczycieli planów pracy;
6) planuje i prowadzi nadzór pedagogiczny nad kadrą pedagogiczną szkół;
7) organizuje doskonalenie i szkolenia kadry pedagogicznej szkół;
8) koordynuje współpracę między szkołami i rodzicami;
9) zaopatruje szkoły w niezbędne materiały i pomoce naukowe;
10) dba o właściwe warunki sanitarno-higieniczne budynku szkolnego;
11) odpowiada za prawidłową dokumentację przebiegu nauczania oraz klasyfikowanie;
12) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Zespołu.

§ 13
1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Zespole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów
praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi
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pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Zespołu, organu prowadzącego Zespół albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów/wychowanków;
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Zespołu.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
b) projekt planu finansowego;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom, wychowawcom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom, wychowawcom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej 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.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu i uchwala statut Zespołu
albo jego zmiany. Zmian w statucie dokonuje się podejmując stosowną uchwałę Rady
Pedagogicznej.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Organ uprawniony
do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania
wniosku.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady
Pedagogicznej są protokołowane.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.
§ 14
1. Spory między Radą Pedagogiczną a dyrektorem rozpatruje na pisemny wniosek jednej
ze stron, organ prowadzący Zespół.
2. Spory wynikłe między Radą Rodziców a dyrektorem Zespołu rozstrzyga organ
prowadzący lub nadzorujący.
3. Spory między nauczycielami/wychowawcami, a uczniami/wychowankami rozstrzyga
wychowawca klasy / grupy wychowawczej lub Wicedyrektor, a następnie dyrektor jeśli
konflikt nie został zakończony na etapie decyzji wicedyrektora.
§ 15
1. W szkole działa samorząd uczniowski, który jest równocześnie samorządem wychowanek
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem.
3. Do kompetencji samorządu uczniowskiego w szczególności należy prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem;
6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu
wolontariatu.
§ 16

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze
Statutu i planów pracy szkoły, ośrodka.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci
się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o
bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach
bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po
wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 17

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.
§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
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2. Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 16.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.

§ 19
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora.
2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji dyrektor
Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych.

§ 20
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) zajęcia lekcyjne,
2) zajęcia pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rekreacyjno– sportowe, koła
zainteresowań,
3) zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.
2. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do posiadanych środków finansowych.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. O organizowaniu wszelkich zajęć dodatkowych decyduje dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym na podstawie zgłoszeń uczniów, nauczycieli, w oparciu o plan
finansowy Zespołu.
§ 21
1. Zatrudnieni w Zespole specjaliści- pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy
wspierają realizację zadań wychowawczych i terapeutycznych.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu lekkim.
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5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji.
6. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich
oraz innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi właściwymi ze względu na miejsce
zamieszkania uczniów szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
7. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest psycholog.
8. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę jest realizowany poprzez
zapewnienie uczniom:
1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe,
nadobowiązkowe i pozalekcyjne;
2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem
pełnienia dyżurów;
3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkoły.
§ 22

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną wspólną dla całego Zespołu służącą realizacji
potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
2. Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia, z których dwa przeznaczone są na gromadzenie
i przechowywanie księgozbioru, jedno pomieszczenie umożliwia korzystanie z księgozbioru
podręcznego.
3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez
dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.
4. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także
współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.
5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą;
2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
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3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
6. Inne zadania biblioteki:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej;
3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb
czytelniczych i informacyjnych;
4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł
informacji;
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych
w szkole.
§ 23

1. Wszyscy uczniowie szkoły są wychowankami Ośrodka, a tym samym zamieszkują
w internacie Ośrodka.
2. Szczegółową organizację pracy internatu określa jego regulamin.
§ 24
W szkole istnieje system doradztwa zawodowego, którego elementami są:
1) realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, wynikających z ramowego planu
nauczania dla szkoły podstawowej;
2) realizacja zadań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej;
3) działania innych nauczycieli wynikające z szeroko pojętej korelacji przedmiotowej.
§ 25

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu lub za
jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza
dyrektor Zespołu.
2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
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działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 26

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz
pracowników administracji i obsługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły określają
odrębne przepisy.
3. Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor Zespołu w oparciu o zatwierdzony arkusz
organizacyjny.
4. Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych
pracowników szkoły ustala dyrektor Zespołu w imiennym przydziale czynności.
5. O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym
mowa w ust.4, decyduje w sposób autonomiczny pracownik.
6. Do zakresu działań wszystkich pracowników szkoły należy w szczególności zapewnienie
bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami.
7. Dyrektor szkoły w zależności od potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze,
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje
przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
8. Cele i zadania zespołów obejmują:
1) organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania
i wychowania;
2)
3)
4)
5)

opracowywanie i opiniowanie planów, programów, innowacji;
ewaluację jakości pracy szkoły;
współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia;
oraz inne wskazane przez dyrektora Zespołu.

§ 27
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1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą
potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych
jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy:
1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) przestrzeganie zapisów Statutu;
3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego;
4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu;
5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów;
6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
8) troska o poprawność językową uczniów;
9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie
warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;
11) aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej;
12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych
form oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych;
14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem,
przemocą werbalną i niewerbalną;
15) wybór programów nauczania, opracowanie rozkładów materiału, kryteriów oceniania
dla uczonych przedmiotów;
16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści pracujący z uczniem z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym
niedostosowaniem społecznym tworzą zespół, którego zadaniem jest opracowanie
indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych oraz dokonują, nie rzadziej niż
dwa razy do roku, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, będącej
podstawą modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego-terapeutycznego.
§ 28
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1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
powierzonego oddziału, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:
1) diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków;
2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji
działań wychowawczych;
3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych;
4) współpracować z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym i poradnią
psychologiczno-pedagogiczną;
5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia;
7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się;
8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji
i poszanowaniu godności osobistej;
9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
i zachowaniu uczniów.

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktycznowychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy
poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego.
§ 29
1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów w bibliotece;
2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
3) udzielania informacji o zbiorach;
4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów;
5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
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1) gromadzenia zbiorów;
2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów;
3) organizacji udostępniania zbiorów;
4) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem
przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust.6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r
o bibliotekach.
3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego
w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie
literatury pedagogicznej;
2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego
propagowania różnych imprez czytelniczych;
3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu.

§ 30
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów/wychowanków, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów/wychowanków w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień wychowanek oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu wychowanki, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie w życiu placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu ośrodka oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznawanych potrzeb;
4) podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów/wychowanków;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w:
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Psycholodzy i pedagodzy ponadto:
1) współpracują w sprawach uczniów/wychowanków z sądami, instytucjami
wspierającymi opiekę i wychowanie, policją i innymi organizacjami;
2) analizują i kontrolują dokumentację uczniów/wychowanków;
3) współpracują z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Wydziałem Socjoterapii i Resocjalizacji;
§ 31
Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom,
nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym,
ogólnokrajowym, europejskim;
4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów
w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej;
6) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
7) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet,
CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających
z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności;
9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości
działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań
z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
§ 32
Do zadań logopedy należy:
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1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 33
1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać
udział także wolontariusze.
2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia.
3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 34

1. Uczeń ma prawo:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, profilaktyki, rewalidacji
i resocjalizacji;
2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka,
a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza ono dóbr osobistych innych
osób;
3) poszanowania swej godności;
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4) rozwijania zainteresowań i zdolności;
5) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności: oceny
z poszczególnych przedmiotów;
6) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy ma problemy z opanowaniem
materiału i powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy lub
umiejętności;
7) odpoczynku w czasie przerw między lekcyjnych;
8) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) uczestniczenia w zajęciach wybranej przez siebie organizacji, zespole zainteresowań;
10) reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach, imprezach, zgodnie
z własnymi możliwościami i umiejętnościami;
11) wybierania członków Rady Samorządu Uczniów Ośrodka;
12) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i logopedycznego,
doradztwa zawodowego;
13) zgłaszania swoich kolegów do wyróżnień i nagród;
14) wychowanek ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw;
15) udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych.

2. Uczeń ma obowiązek :
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i statucie Ośrodka;
2) udziału w zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, zajęciach rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne i projektach edukacyjnych;
3) punktualnego przychodzenia na zajęcia;
4) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych oraz w pełni wykorzystania
czasu na nie przeznaczonego;
5) przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni, pomieszczeniu
lub na danym terenie;
6) informowaniu o wszelkich zagrożeniach, złym samopoczuciu bądź przejawach agresji;
7) nie stosowania agresji, przemocy i wulgarnego słownictwa;
8) troszczenia się o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd, utrzymania czystości
i porządku na terenie pracowni szkolnych, grup internatowych, boisk i terenów zielonych;
9) ubierania się w sposób schludny i nie wyzywający;
10)dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: uczeń nie pije alkoholu,
nie pali papierosów, nie używa narkotyków i innych środków odurzających;
11)godnego reprezentowania szkoły i Ośrodka na zewnątrz;
12)wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz Ośrodka;
13)właściwego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, uczniów oraz innych
pracowników szkoły.
§ 35
W szkole istnieje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
§ 36
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Uczeń zostaje skreślony z listy szkoły w przypadku, kiedy przestaje być wychowankiem
Ośrodka.
§ 37
Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych jest usprawiedliwiona w szczególności
w przypadku:
1) choroby ucznia poświadczonej zwolnieniem lekarskim;
2) urlopowania do domu rodzinnego;
3) pobytu w placówce leczniczej, terapeutycznej;
4) reprezentowania m. in. szkoły, Ośrodka na konkursach, zawodach, przeglądach, itp.;
5) wyjazdu, wyjścia do lekarza specjalisty;
6) wyjazdu na rozprawę wyznaczoną przez sąd lub udziału w badaniu OZSS;
7) udziału w przesłuchaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę.
§ 38
Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych
w przypadku:

jest nieusprawiedliwiona szczególnie

1) oddalenia z Ośrodka;
2) ucieczki Ośrodka;
3) niepowrotu w wyznaczonym terminie z przepustki.
§ 39
1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
2) wzorową postawę;
3) osiągnięcia sportowe, naukowe, itp.
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu
Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje
rodziców ucznia lub opiekuna prawnego.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pochwała ustna ze strony nauczyciela;
pochwała ustna wychowawcy na forum klasy;
pochwała ustna dyrektora na forum klasy;
pochwała dyrektora wobec całej społeczności ośrodka z jednoczesnym wpisaniem do
dokumentacji wychowanki;
list pochwalny do rodziców, opiekunów;
dyplom uznania;
nagroda rzeczowa;
udzieleniem wydłużonego urlopu do domu rodzinnego;
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9) wpisem do kroniki Ośrodka;
10) wnioskiem do sądu rodzinnego o zwolnienie z pobytu w MOW.
4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem
do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę
w
terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 40
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym
w Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca
informuje rodziców ucznia.
2. Ustala się następujące rodzaje kar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

upomnienie wychowawcy klasy, nauczyciela;
upomnienie ustne dyrektora udzielone w obecności wychowawcy klasy;
nagana wychowawcy klasy i obniżenie oceny z zachowania,
zawieszenie w prawie do korzystania z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek
i imprez sportowych, w ramach których nie są realizowane treści programowe;
nagana dyrektora wraz z wpisem do dokumentów wychowanka;
pozbawienie prawa reprezentowania Ośrodka na zewnątrz;
zakaz korzystania z prawa do urlopowania;
w sytuacjach koniecznych powiadomienie policji i sądu rodzinnego celem wszczęcia
postępowania.
§ 41

Tryb odwołania się od kary:
1) wychowanka składa odwołanie wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej w ciągu 3
dni od dnia poinformowania o karze;
2) do rozpatrzenia odwołania dyrektor powołuje komisję;
3) rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w ciągu kolejnych 7 dni od dnia jego złożenia;
4) ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Ośrodka;
5) odwołanie od decyzji dyrektora, wychowanka składa do Opolskiego Kuratora
Oświaty.
§ 42
1. Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły:
1) szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba
o estetykę wyglądu ucznia;
2) strój i wygląd ucznia musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej;
3) w szkole obowiązuje następujący strój ucznia: codzienny, sportowy.
2. Strój codzienny:
1) uczeń może nosić dowolny strój codzienny;
2) codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny;
3) uczeń zobowiązany jest do:
!27

4)
5)
6)
7)

a) przestrzegania zasad higieny osobistej,
b) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych oraz do
realizowanych aktualnie zajęć.
żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej;
strój codzienny powinien zakrywać ramiona, dekolt, brzuch i plecy;
na terenie szkoły uczniowie nie używają nakrycia głowy;
uczniów obowiązuje obuwie sportowe lub obuwie na płaskim obcasie.

3. Strój sportowy:
1) podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój
sportowy;
2) strój sportowy ucznia na sali gimnastycznej lub podczas zajęć w terenie:
a) sportowa podkoszulka,
b) spodenki sportowe,
c) dres,
d) sportowe obuwie,
e) skarpetki.
4. Postanowienia szczegółowe:
uczniom bezwzględnie zabrania się:
1) noszenia dredów;
2) stosowania makijażu;
3) malowania paznokci;
4) ozdabiania ciała tzw. piercingiem oraz tatuażami;
5) noszenia ekstrawaganckiej biżuterii bez względu na jej wielkość, za wyjątkiem
krótkich kolczyków przy uchu w przypadku dziewcząt;
5. Ustalenia końcowe:
1) do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są:
a) wychowawcy klas /systematycznie/,
b) pedagog szkolny /doraźnie/,
c) dyrektor i wicedyrektorzy szkoły /doraźnie/.
2) nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zwracania uwagi uczniom,
jeżeli ich wygląd odbiega od ustaleń szkoły i mają obowiązek zgłaszania tego faktu
wychowawcom klas;
3) wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów
o nieprzestrzeganiu przez ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych
w niniejszym Statucie;
4) wychowawca może zobowiązać ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z
postanowieniami niniejszego Statutu;
5) wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotów.

§ 43
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1. Rodzice, opiekunowie prawni mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem;
2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego;
3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania
swojego dziecka;
4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia dziecka;
5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą zostało objęte dziecko;
6) zapoznania się z opracowanym indywidualnym programem edukacyjnoterapeutycznym, wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania dziecka.

ROZDZIAŁ VII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 44
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia
w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli,
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia
określonych w niniejszym Statucie szkoły.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców grupy, uczniów danego oddziału oraz
ocenianego ucznia.
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§ 45

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 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 i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole;
4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

i

§ 46
1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele
samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły do 30
września każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą przedmiotowe systemy
oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Powyższe informacje znajdują się także w przedmiotowych systemach oceniania, które są
odrębnymi dokumentami.
§ 47

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
z praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców grupy, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3.W przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu przez dwóch lub
więcej nauczycieli :ocena śródroczna klasyfikacyjna i roczna klasyfikacyjna ustalana jest
wspólnie przez prowadzących. Ocena powinna być ustalona przed konferencją
klasyfikacyjną.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniom Na wniosek ucznia
lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi
lub jego rodzicom – na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela
przedmiotu. Prace pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca
danego roku szkolnego .
§ 48
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych
innymi przepisami.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
w przypadkach określonych innymi przepisami.
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3. Dyrektor

szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie
opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej , w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 49

1.Rok szkolny podzielony jest na 2 półrocza:
a) I półrocze trwa od 1.IX. bieżącego roku kalendarzowego do 31 stycznia następnego roku
kalendarzowego,
b) II półrocze trwa od 1 lutego do 31 sierpnia .
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu
styczniu .
3. Klasyfikację roczną, albo końcową uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu .
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący

6;

2) stopień bardzo dobry

5;

3) stopień dobry

4;

4) stopień dostateczny

3;

5) stopień dopuszczający 2;
6) stopień niedostateczny 1.
4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym,
lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.
§ 50
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów na początku roku szkolnego
o kryteriach wymagań na poszczególne oceny. Ustala się następujące poziomy wymagań:
1) wymagania konieczne – na poziomie oceny dopuszczającej;
2) wymagania podstawowe – na poziomie oceny dostatecznej;
3) wymagania rozszerzające – na poziomie oceny dobrej;
4) wymagania dopełniające – na poziomie oceny bardzo dobrej i celującej.
§ 51
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy przede
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
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z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego
także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 52
Uczniów ocenia się według ogólnych kryteriów.
1.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę i umiejętności wykraczające znacznie poza program nauczania;
b) wykorzystuje zdobytą wiedzę w życiu codziennym;
c) osiąga sukcesy, reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
sportowych i innych na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, krajowym;
d) aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich bardzo dobrze przygotowany.
2.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu w danej klasie;
b) zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte programem nauczania;
3.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości z danego przedmiotu, rozumie większość relacji między
elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
b) poprawnie i samodzielnie stosuje zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań
w nauczanym przedmiocie oraz wykorzystuje je w praktyce.
4.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości w zakresie umożliwiającym postęp w dalszym procesie uczenia
się tego przedmiotu;
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela;
c) stosuje zdobyte wiadomości na typowych przykładach.
5.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie
przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu
w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu
trudności.
6.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim
(podstawowym) stopniu trudności, mimo opracowania programowania dostosowanego
do indywidualnych możliwości intelektualnych ucznia;
c) nie opanował umiejętności w wyrażaniu rozwiązań ustnych i pisemnych.
§ 53
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1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, wychowawców ośrodka, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 54
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
§ 55
1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać
w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
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.
2.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 56
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Zachowanie ucznia wychowawca ocenia dwa razy w ciągu roku: ustala ocenę śródroczną i
końcoworoczną. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę ocenę śródroczną.
§ 57
O nieodpowiednim zachowaniu ucznia rodzice powinni być powiadamiani na bieżąco.
§ 58
1. O przewidywanej ocenie zachowania wychowawca informuje uczniów miesiąc przed
konferencją klasyfikacyjną śródroczną i roczną.
2. O przewidywanej ocenie nagannej wychowawca informuje pisemnie rodziców miesiąc
przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną i roczną.
§ 59
1. Ocenę zachowania ustala się według ogólnych kryteriów.
2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki szkolne;
respektuje regulaminy obowiązujące w Ośrodku;
osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów;
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
nie używa wulgaryzmów;
jest inicjatorem przedsięwzięć na rzecz Ośrodka;
podczas realizacji projektu gimnazjalnego wyjątkowo aktywnie uczestniczył
w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.
3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

osiąga wyniki w nauce na miarę własnych możliwości;
stara się wypełniać wszystkie obowiązki szkolne;
wyróżnia się właściwym zachowaniem w Ośrodku i poza nim;
stara się respektować obowiązujące regulaminy;
dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
angażuje się w życie Ośrodka;
pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając
członków zespołu.
4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) w zasadzie wypełnia wszystkie swoje obowiązki, a jeśli zdarzają się uchybienia,
to po zwróceniu uwagi poprawia swoje zachowanie;
2) aktywnie uczestniczy w życiu klasy;
3) osiąga wyniki w nauce na miarę własnych możliwości;
5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;
2) sporadycznie opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia;
3) stara się pracować na miarę własnych możliwości;
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4) przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania się w Ośrodku i poza nim,
biernie uczestniczy w życiu klasy;
5) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało
mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnienia lub konfliktów
w zespole.
6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) dość często opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia;
2) nie pracuje na miarę swoich możliwości;
3) nieodpowiednio zachowuje się w stosunku do osób starszych i kolegów;
4) swoim zachowaniem przynosi ujmę dobremu imieniu Ośrodka;
5) zastosowane środki wychowawcze przynoszą niewielką poprawę zachowania;
6) często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub
odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu
pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu.
7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

lekceważy obowiązujące w Ośrodku regulaminy;
bardzo często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
jest arogancki i wulgarny w stosunku do osób starszych i kolegów;
wchodzi w kolizję z prawem;
zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą poprawy zachowania ucznia;
nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków
mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była
lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
8. Uczeń, który otrzymał karę statutową- upomnienie dyrektora szkoły, nie może mieć
oceny wyższej niż dobra.
9. Uczeń, który otrzymał karę statutową- naganę dyrektora nie może mieć oceny wyższej
niż poprawna.
§ 60
Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj.
równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania) w różnych
formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
§ 61
Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć
edukacyjnych (przedmiotu, bloku przedmiotowego, zajęć edukacyjnych) i ich specyfiki,
jednak w danym semestrze (okresie) powinna być prowadzona nie rzadziej niż:
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1) ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne) – 2 razy;
2) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadanie klasowe (zapowiadane
z tygodniowym wyprzedzeniem oraz maksymalnie jedno ze wszystkich zajęć
edukacyjnych) – 1 raz;
3) zadania domowe (krótkie i uwzględniające poziom oraz zainteresowania ucznia) – 1 raz;
4) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, charakter
pisma, estetyka zeszytu) – 1 raz.
§ 62
Ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności,
biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia,
predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
§ 63
1. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia
informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych
(przedmiotów, bloków), wprowadza się następujące ograniczenia:
a) wypracowania, zadania domowe – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
b) sprawdziany i testy obejmujące dział programowy – nie częściej niż dwa razy
w tygodniu;
c) dyktanda, niezapowiedziane testy oraz sprawdziany obejmujące maksymalnie do 3
tematów – nie częściej niż raz dziennie.

§ 64
1. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to
ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
3. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Jeżeli w
ciągu dwóch tygodni uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu, nauczyciel ma prawo
odpytać go, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy
i umiejętności.
§ 65
1. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch
tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy pracy klasowej ustala nauczyciel
na wniosek ucznia.
2. Dla „kartkówek” nie przewiduje się poprawiania stopnia.
3. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do
dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu. Przy
poprawie pracy klasowej ( pisemnej ) w końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę
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wyższą ocenę uzyskaną przez ucznia.
4. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi
na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie tego faktu
może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej;
5. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę
punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do
otrzymania każdej oceny.
6. Każdy sprawdzian powinien zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program
nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia 100%
liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie.
7. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego
(zaliczeniowego)
8. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania pisemnych prac kontrolnych w terminie
dwóch tygodni.
9. Jeśli 50 % uczniów w klasie uzyskało oceny niedostateczne z pracy kontrolnej
(sprawdzian, test ), nauczyciel powinien materiał nauczania utrwalić i ponownie
sprawdzić wiadomości
i umiejętności uczniów.
§ 66
Nie odrobienie pisemnej pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu
ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
§ 67
Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą
ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie gorszą od nich.
§ 68
Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:
1) jawności – tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do
wiadomości;
2) obiektywności – tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie
(standardów wymagań edukacyjnych);
3) celowości – tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym
musi jeszcze popracować);
4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (rozporządzeń MEN, Statutu Szkoły).
§ 69
Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych (bloków, przedmiotów) i podają je uczniom do wiadomości.
§ 70
Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów w okresie
jednego roku szkolnego.
§ 71
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Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wg
poniższych zasad:
1) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach
edukacyjnych i potwierdza to własnoręcznym podpisem na danej pracy;
2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionej pracy pisemnej swojego
dziecka, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
§ 72
Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy,
częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom
i rodzicom (opiekunom prawnym) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
§ 73
Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady
ustalania ocen:

Stopień

P r o c e n t
maksymalnej

z
e
sprawdzianu

liczby punktów
P o s i a d a
umiejętność
rozwiązywania
zadań o znacznym
stopniu trudności.

Celujący (6)

Bardzo dobry
(5)

85-100
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Dobry (4)

70-84

Dostateczny
(3)

55-69

Dopuszczając
y (2)

35-54

Niedostateczn
y (1)

0-34

§ 74
W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
1) śródroczne – za I półrocze w ostatnich 2 tygodniach przed zakończeniem zajęć
edukacyjnych w tym półroczu;
2) roczne – w ostatnich 2 tygodniach przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w II
półroczu.
§ 75
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 49 pkt 4, oraz oceny zachowania określonej
w § 53 pkt 3.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
§ 76
1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali określonej w § 49
pkt 4 i § 53 pkt 3.
2. Na miesiąc przed rocznym ( śródrocznym ) 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 ( śródrocznych ) ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
§ 77
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
ocenę zachowania – wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny
na klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej.
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2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna
(śródroczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej (na okres programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
§ 78
Wyniki klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§ 79
Oceny klasyfikacyjne i ocena zachowania wystawione zgodnie ze szkolnym ocenianiem,
nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
§ 80
1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w ciągu 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej ( śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami ).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciele z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący
takie same lub podobne zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły – jako jej przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ( śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 81
Oceny cząstkowe (bieżące), oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne
roczne ustala się w stopniach według skali określonej w Szkolnym Ocenianiu.
§ 82
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalane jako średnia
arytmetyczna ocen cząstkowych.
§ 83
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 84
Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć
obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
§ 85
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego , na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 86
1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony nie później
niż w przeddzień zebrania rady pedagogicznej.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi
opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2, 3, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie ) ucznia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli- skład komisji;
2) imię i nazwisko ucznia;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
5) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne;
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 87
1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
( śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
ust. 2 i § 87
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ( śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 92-103.
§ 88
Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie
z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do
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egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora.
§ 89
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był
klasyfikowany, w obecności dyrektora. Ocenę ustala nauczyciel-egzaminator.
§ 90
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
§ 91
Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel – egzaminator,
a zatwierdza dyrektor zespołu.
§ 92
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
§ 93
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
§ 94
Rada Pedagogiczna może nie dopuścić ucznia do egzaminu poprawkowego z 1 lub 2
przedmiotów, w przypadku gdy uczeń między innymi:
1) lekceważy stosunek do obowiązków szkolnych, samodzielnie opuszcza zajęcia lekcyjne
bez usprawiedliwienia;
2) uparcie uchyla się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez
nauczyciela;
3) nie skorzystał z pomocy w nauce organizowanych w szkole, np. zajęcia wyrównawcze,
pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela;
4) nie zgłosił się, bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych przez
nauczyciela terminach albo nie wykonał prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejno
wyznaczonych terminach.
§ 95
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 96
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich danego roku
szkolnego.
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§ 97
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.
§ 98
1. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.1 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
§ 99
Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) przygotowuje egzaminator,
a zatwierdza dyrektor zespołu.
§ 100
Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem
wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
§ 101
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 102
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora zespołu.
§ 103
1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.
!45

§ 104
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § ust 2.

§ 105
Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne
oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego.
§ 106
Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
§ 107
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty a przypadku uczniów klas trzecich
gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego.
§ 108
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§ 109
Uczeń kończy
szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 110
Uczeń, który kończy klasę z najwyższą średnią ocen ( powyżej 4,75 ) ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wzorową oceną z zachowania otrzymuje tytuł
prymusa.
§ 111
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty
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rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym
z programu nauczania.
§ 112
Uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego,
1) projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod,
2) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i wykraczać
poza te treści,
3) projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
4) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu
z radą pedagogiczną,
5) kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym
uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego,
6) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
7) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na
świadectwie ukończenia gimnazjum.
8) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego,
W przypadkach, których mowa w ust. 11, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§ 113
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny
lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy,
obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.
4. Godzina dodatkowych zajęć edukacyjnych trwa 45 minut, a godzina zajęć
rewalidacyjnych - 60 minut.
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§ 114
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie edukacji danego roku szkolnego biorą udział we wszystkich
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania,
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizację
zaleceń zawartych w orzeczeniach:
1) zajęcia specjalistyczne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne
i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
2) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.
§ 115
Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami
tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza
systemem klasowo-lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
§ 111
Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
biblioteki;
gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych;
sali gimnastycznej;
siłowni;
pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.
§ 112

Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w klasopracowniach na terenie
szkoły.

ROZDZIAŁ IX
WOLONTARIAT

§ 113
W szkole może działać wolontariat.
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1. Celami głównymi wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej
w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
2. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności wchodzącej w skład Zespołu,
w środowisku lokalnym;
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.
3. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie wolontariatu to:
1) dyrektor Zespołu;
2) opiekunowie wolontariatu – nauczyciele, wychowawcy organizujący wolontariat.
4. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) inne osoby i instytucje.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 114
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej
urzędowania.
3. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne
przepisy.
§ 115
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub
uchwala Statut.
2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść dyrektor Zespołu oraz każdy kolegialny organ
szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w sekretariacie, bibliotece oraz na stronie
internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
5. Dyrektor Zespołu jest upoważniony, po zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu
ujednoliconego Statutu.
6. Dyrektor Zespołu, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za
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jego upublicznienie społeczności szkolnej.
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Leśnicy wprowadzono uchwałą nr
81/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy na posiedzeniu w
dniu 29 listopada 2017 roku.
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