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Rozdział  1 

   

§ 1 

1. Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, zwany dalej Ośrodkiem 

2. Adres :Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy; Nowe Siodło 73; 58- 350 Mieroszów 

3. W skład Ośrodka wchodzą: 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna, 

b) Branżowa Szkoła  I Stopnia Specjalna. 

4.  Na tablicach urzędowych umieszczonych na budynku Ośrodka widnieją napisy:  

a) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle  

b) Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym  

    Siodle, 

c) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym  

    Siodle. 

 

5.  Ośrodek używa następujących  pieczęci urzędowych: 

a) pieczęć okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku:  

 Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Siodle  

Szkoła Podstawowa       

 

b) pieczęć okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku: 



5 
 

 

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Siodle 

Szkoła Branżowa I Stopnia 

c) pieczęć podłużna z napisem:  

   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle,  

   Szkoła Podstawowa Specjalna 

   58–350 Mieroszów, tel. 748458223, fax 8801008, NIP 886-11-33-250,  

   Regon 020332577 

d) pieczęć podłużna z napisem:  

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 

Nowe Siodło 73, 58- 350 Mieroszów 

NIP 886-11-33-250 REGON 001098716 

6. Na dokumentach kierowanych do urzędów, instytucji, organizacji, etc. oraz do uczniów  

    i rodziców używa się pieczęci podłużnej z napisem:  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle, 58 – 350 Mieroszów,  

tel. 748458223, fax 8801008, NIP 886-11-33-250, Regon 001098716 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

8.Organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, z siedzibą w Wałbrzychu;  

   ul. Aleja Wyzwolenia 20-24, 58- 300 Wałbrzych 
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Rozdział 2 

§ 2 

Organami ośrodka są: 

1.Dyrektor ośrodka 

2. Wicedyrektor ośrodka 

3. Rada pedagogiczna 

4. Rada rodziców 

5. Samorząd uczniowski 

6. Rada wychowanków 

§ 3 

Obowiązki i kompetencje dyrektora ośrodka. 

1. Dyrektor ośrodka kieruje bieżącą działalnością ośrodka.  

2. Dyrektor ośrodka reprezentuje ośrodek na zewnątrz. 

3. Nadzoruje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez dbałość o systematyczną poprawę warunków realizacji tych 

zadań. 

4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

5. Dba o zakup pomocy naukowych i wyposażenie nauczycieli w środki dydaktyczne, 

wyposaża klasy w sprzęt, stara się o pozyskiwanie środków na przeprowadzanie 

remontów i modernizacji obiektów, terenu, placu zabaw. 

6. Egzekwuje od podległego personelu utrzymanie ładu i porządku w obiekcie  

i otoczeniu. 

7. Współpracuje z wicedyrektorem w zakresie ujednolicenia i kontynuacji procesu 

dydaktyczno – wychowawczego i rewalidacyjnego szkoły podstawowej, szkoły branżowej 

I stopnia i grup wychowawczych. 

8. Planuje proces dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy w ośrodku, nadzoruje jego 

realizację poprzez hospitację zajęć, kontrolę dokumentacji, przestrzeganie dyscypliny 

pracy nauczycieli, pracowników pedagogicznych i innych pracowników ośrodka. 
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9. Pozyskuje sponsorów oraz środki pozabudżetowe na realizację zadań ośrodka . 

10. Współpracuje z radą rodziców. 

11. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,  

a także organizuje i nadzoruje finansową i gospodarczą obsługę ośrodka. 

12. Dba o podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz właściwy przebieg  

i organizację zdobywania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. 

13. Pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej. 

14. Współpracuje z Fundacją „Usłyszeć Świat”. 

15. Współpracuje z organem nadzorującym i prowadzącym ośrodek.  

16. Uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, wdraża w szkole wypracowane 

stanowiska i ustalenia. 

17. Dyrektor ośrodka decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników ośrodka, występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień, a także kar dyscyplinarnych dla nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, decyduje w sprawach przydziału czynności 

obowiązkowych i dodatkowych. 

18. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

19. Jest odpowiedzialny za organizację, przebieg i przekazanie egzaminów, 

przeprowadzanych w szkole.    .  

20. Dyrektor ośrodka tworzy zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo- zadaniowe, 

przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora 

ośrodka na wniosek członków zespołu. 
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§ 4 

Obowiązki i kompetencje wicedyrektora ośrodka: 

1.Wicedyrektorowi powierza się uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie spraw             

dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i gospodarczych odnoszących się do 

prawidłowego funkcjonowania ośrodka. 

 2. Wicedyrektor organizuje oraz nadzoruje proces nauczania, wychowania i rewalidacji  

dzieci: 

a) sprawuje bieżący nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej nauczycieli, 

wychowawców oraz pedagoga, logopedy, psychologa, bibliotekarza, rewalidatora. 

b) hospituje zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, rewalidacyjne jak również imprezy, 

uroczystości organizowane w ośrodku, dokonuje zapisów w arkuszach obserwacyjnych  

o pracy nauczycieli. 

c) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy nauczycieli.  

d) nadzoruje realizację zasad bezpieczeństwa dzieci w placówce. 

e) egzekwuje od nauczycieli dbałości o pomieszczenia.  

f) Inicjuje organizację konkursów na szczeblu szkolnym oraz zaleca nauczycielom 

uczestnictwo z dziećmi w konkursach, przeglądach artystycznych organizowanych przez inne 

ośrodki, różnorodne organizacje, stowarzyszenia i instytucje. 

g) Udziela merytorycznych i metodycznych porad nauczycielom napotykającym na trudności 

w pracy i nauczycielom o niedużym doświadczeniu pedagogicznym. 

h) Gromadzi sprzęt, materiały, literaturę i specjalistyczną prasę pomocną w pracy. 

i) Organizuje współpracę rodziców z pracownikami szkoły. 
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j) Ściśle i na bieżąco współpracuje z dyrektorem ośrodka oraz nauczycielami i innymi 

pracownikami pedagogicznymi w kwestii dydaktycznej, wychowawczej, rewalidacyjnej. 

k) Przygotowuje na plenarne, podsumowujące posiedzenia rad pedagogicznych zarys oceny 

pracy nauczycieli. 

l) Zabiega w miarę możliwości o wyposażenie w pomoce naukowe, sprzęt  

i materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych  

i opiekuńczych. 

ł) Uczestniczy w naradach, szkoleniach i konferencjach i uzyskane tam informacje i nowości 

przekazuje podległemu personelowi. 

m) Śledzi na bieżąco Dzienniki Urzędowe MEN, Dzienniki Ustaw, Monitory  

i zapoznaje wychowawców z nowościami i zmianami w prawie oświatowym. 

n) kształtuje atmosferę życzliwości i koleżeństwa wśród pracowników i konsultuje  

z dyrektorem swoje propozycje zmian i innowacji w placówce. 

 

 

 

§ 5 

Rada pedagogiczna: 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem  realizującym zadania wynikające ze statutu 

oraz innych regulaminów wewnętrznych. 

 2. Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada w formie uchwał: zatwierdza, 

opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, 

opiekuńczą i organizacyjną ośrodka. 
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1. W skład rady wchodzą: 

 a) dyrektor ośrodka, jako przewodniczący, 

b)nauczyciele szkoły podstawowej, szkoły    branżowej I stopnia oraz pozostali pracownicy 

pedagogiczni. 

 2. W zebraniach rady lub określonym porządku obrad tych zebrań mogą uczestniczyć  

      z głosem doradczym zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego: 

  a) pielęgniarka szkolna, 

  b) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady wychowanków oraz organizacji 

      społecznych i związkowych działających na terenie ośrodka, 

   c) przedstawiciele rodziców,  

d) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługowi ośrodka za zgodą lub na wniosek 

rady pedagogicznej.  

    3. Do podstawowych zadań rady należy: 

    a) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej, 

    b) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania  

        i rewalidacji oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy, 

    c) kształtowanie postaw obywatelskich, moralnych i zawodowych swoich członków, 

    d) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa 

        pedagogicznego, 

e) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów, 

f) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą, w celu doskonalenia pracy szkoły. 
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4. Rada pedagogiczna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.  

5. Rada na zebraniu zatwierdza:  

 a) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

 b) roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej ośrodka, 

 c) wnioski zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę, 

 d) propozycję prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych,  

    programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów, 

 e) wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników ośrodka w sprawie przyznawania 

    uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar, szkolne regulaminy o charakterze  

    wewnętrznym, 

 f) tematykę wewnętrznego samokształcenia, 

 g) program i warunki prowadzenia, na wniosek rodziców, przedmiotów nadobowiązkowych. 

6. Rada opiniuje: 

a) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy ośrodka, 

 c) plan finansowy szkoły oparty na przyznanych ośrodkowi limitach, 

 d) wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród, 

e) propozycje przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio  

   z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach       

przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych    

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rewalidacyjnych. 
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 7. Inne uprawnienia rady: 

 a) występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania  

i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela, 

b) rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi 

osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania. 

8. Przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do: 

 a) realizacji uchwał rady, 

 b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady  

w  podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego, i opiekuńczego ośrodka, 

 c) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania do twórczej pracy i podnoszenia 

     kwalifikacji zawodowych, 

d) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli. 

9. Obowiązki członków rady: 

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich 

    członków rady, 

b) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora, 

c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach, pracach rady i jej komisji, do których  

    został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu, 

d) realizacji uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 

e) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań., 

f) przestrzegania tajemnicy obrad rady.  
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10. Na członka rady, który narusza jej tajemnice, przewodniczący może nałożyć kary 

porządkowe. 

11. Organizacja pracy rady: 

 a) rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy ośrodka, 

 b) rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisji  

     nadzwyczajnych, 

 c) zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym i mogą być zwoływane z inicjatywy   

    dyrektora, organu bezpośrednio nadzorującego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady, 

 d) o zebraniu nadzwyczajnym rady dyrektor powiadamia jej członków przynajmniej  

    3 dni przed planowanym terminem, umieszczając pisemną informację na tablicy ogłoszeń  

     w pokoju nauczycielskim, 

 e) zebrania rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym  

    semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów,  

    po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. 

 

12. Zasady oraz tryb podejmowania uchwał:  

 a) uchwały podjęte na zebraniach plenarnych są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą 

większością głosów przy udziale, co najmniej połowy jej członków, 

b) uchwały podjęte na nadzwyczajnych posiedzeniach rady są prawomocne, jeżeli zostały 

podjęte zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej ½ liczby jej członków. 
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13. Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej: 

a) rada powołuje, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły i komisje, których    

działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności ośrodka  

i pracy nauczycieli, 

b) pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący wyłoniony z zespołu na wniosek 

przewodniczącego rady, 

c) komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdaniu z wyników swojej pracy, 

formułując opinie lub wnioski do zatwierdzania przez radę. 

14. Nieobecność na posiedzeniu rady: 

a) członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu rady jej 

przewodniczącemu, 

 b) nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować, jako 

nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

15. Dokumentacja pracy rady:  

a) z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji wnioskowej sporządza się protokół, 

    w terminie 7 dni od daty zebrania, i wpisuje się go do księgi protokołów, 

b) protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący  

    obrad i protokolant,      

c) członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do 

   zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu   

   obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek, 

d) podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów, 
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e)  księgi protokołów są udostępniane na terenie ośrodka jej nauczycielom, upoważnionym  

    przedstawicielom – nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących ośrodek,  

     upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

f) wybrany przez dyrektora nauczyciel  protokołuje posiedzenia rady. 

§ 6 

Rada rodziców 

1. W ośrodku działa rada rodziców.  

2. Radę rodziców mogą stanowić przedstawiciele rad oddziałowych lub inni chętni  

    rodzice. 

3. Rada rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem 

    ośrodka . 

 4. Szczegółowe prawa i obowiązki rady rodziców określa regulamin rady rodziców.  

 5. Do kompetencji i obowiązków rady rodziców należy:  

 a) uchwalenie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo –  

profilaktycznego  ośrodka, obejmującego treść i działania o charakterze wychowawczym oraz  

profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów,  

  b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektowności kształcenia lub 

wychowania, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez dyrektora ośrodka w celu 

wspierania działalności statutowej ośrodka,  

 d) występowanie do dyrektora ośrodka z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela, 

 e) wyrażanie opinii w sprawie pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu 

zawodowego,  

 f) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz radzie wychowanków, 

 g) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy ośrodka. 

6.  Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych   

źródeł.  

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa wewnętrzny regulamin rady.  
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§ 7 

 Samorząd Uczniowski 

1.W ośrodku działa  samorząd zwany „samorządem uczniowskim”, który tworzą uczniowie 

szkoły podstawowej,  szkoły branżowej I stopnia. 

2 Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem ośrodka.  

4.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Do organów należą 

przewodniczący i rada samorządu. 

5.Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach dotyczących szkoły w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami, 

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijani zaspakajania własnych zainteresowań,  

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  
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g) wybory samorządu uczniowskiego w szkole odbywają się corocznie na początku roku 

szkolnego,  

h) samorząd uczniowski ma prawo wypowiedzieć się w sprawie proponowanych przez radę 

pedagogiczną kar dla uczniów niestosujących się do obowiązujących w szkole norm i zasad, 

i) w szkole stwarza się możliwości samorządowi uczniowskiemu w sprawie wyrażenia opinii 

odnośnie organizacji i powoływania zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wycieczek, 

j) samorząd uczniowski funkcjonujący w szkole ma prawo wypracować nowe formy 

przeprowadzania imprez i uroczystości szkolnych, powinien zgłaszać je na zebraniach 

opiekunowi tej organizacji, 

l) zebrania samorządu uczniowskiego powinny obywać się nie rzadziej niż jeden raz  

w miesiącu po zajęciach szkolnych, 

ł) plan zebrań i ich tematykę powinien zaproponować samorządowi jego opiekun.   

m) plan zebrań i tematykę opiekun przedkłada dyrektorowi szkoły każdego roku i stanowi on 

załącznik do planu pracy samorządu, 

m)  zebrania samorządu uczniowskiego są protokołowane, 

n) samorząd uczniowski inicjuje prace w ramach wolontariatu. 
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§ 8 

 Rada Wychowanków  

 1.W placówce  działa jedna rada zwana „radą wychowanków”, którą tworzą wychowankowie 

ośrodka przebywających w grupach wychowawczych. 

 2. Zasady wybierania i działania organów rady wychowanków określa regulamin uchwalony 

przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 3. Regulamin rady wychowanków nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka. 

4. Organy rady wychowanków są wraz z samorządem szkolnym reprezentantami ogółu 

uczniów ośrodka.  

 5. Do organów  rady należą przewodniczący i rada wychowanków. 

 6. Rada wychowanków może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, a w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak: 

a) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań, 

b) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem ośrodka, 

c) prawo wyboru wychowawcy grupy wychowawczej mającego pełnić funkcję opiekuna rady 

wychowanków, 

d) prawo do zorganizowania wyborów rady wychowanków w ośrodku, które odbywają się 

corocznie na początku roku szkolnego, 
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e) prawo redagowania i wydawania gazetki, 

 f) prawo wypowiedzi  w sprawie proponowanych przez radę pedagogiczną kar dla 

wychowanków niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w ośrodku. 

7. Ośrodek stwarza możliwości radzie wychowanków wyrażenia opinii dotyczącej organizacji 

i powołania zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i wycieczek, 

8. Rada wychowanków wraz z samorządem szkolnym jest organizatorem Dnia 

Samorządności z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

9. Rada wychowanków funkcjonująca w ośrodku ma prawo wypracować nowe formy 

przeprowadzania imprez i uroczystości szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Rozdział 3 

Cele i zadania ośrodka 

§ 9 

Ośrodek zapewnia uczniom kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, szkoły branżowej I 

stopnia. Proces dydaktyczny realizowany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi szkolnymi 

planami nauczania dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

1.Do ośrodka przyjmowane są dzieci na podstawie aktualnego orzeczenia  PPP o  potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz skierowania Starosty Powiatowego: 

1)niesłyszące, 

2)słabosłyszące 

3)słabowidzące  

4) niewidome 

5)z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

6)z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

7)z autyzmem w tym zespołem Aspergera  

8) z niepełnosprawnością sprzężoną  

§ 10 

Celem nadrzędnym edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest 

przygotowanie ich do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Oddziaływania 

rewalidacyjne natomiast mają na celu podnieść jakość ich życia. 
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§ 11 

Podstawowe zadania  ośrodka: 

1. Kształcenie uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,   

w szkole podstawowej, szkole branżowej I stopnia. 

2. Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych ,zgodnie               

z orzeczeniem PPP. 

3. Udzielanie konsultacji rodzicom dzieci posiadających orzeczenie PPP, a nieobjętych 

obowiązkiem szkolnym – wspieranie wczesnego rozwoju dziecka. 

4. Stworzenie uczniom warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności w tym praktycznej 

nauki zawodu. 

5. Wychowywanie uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności, 

tolerancji i szacunku do wszystkich osób. 

6. Prowadzenie doradztwa zawodowego, w celu świadomego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej przez uczniów/wychowanków. 

7. Przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia 

w warunkach współczesnego świata.  

8.  Wyposażanie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 

wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych 

kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej 

szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.  

9. Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych. 

10. Organizowanie kształcenia w zawodzie „kucharz”. 

11. Kształtowanie środowiska wychowawczego i społecznego uczniów oraz wychowanków. 

12. Organizacja zajęć rewalidacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów i ich uzdolnień. 

13. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kołach 

zainteresowań, zespołach itp. w miarę posiadanych przez placówkę możliwości. 
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14. Sprawowanie całodobowej opieki nad uczniami realizującymi obowiązek szkolny poza 

miejscem stałego zamieszkania. 

15. Wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji bytowo-materialnej odpowiednio 

do ich potrzeb i możliwości ośrodka. 

16. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa psychicznego fizycznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

                                                                § 12 

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dziecka, szkoła organizuje naukę religii, 

na życzenie rodziców, w wymiarze określonym w szkolnych planach nauczania oraz zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

§ 13 

Szkoła obejmuje indywidualną opieką uczniów z trudnościami w nauce, uczniów ze 

sprzężeniami, z innymi mikrodefektami rozwojowymi zarówno w sferze psychicznej jak  

i fizycznej organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy ośrodka 

§ 14 

1. Funkcjonowanie ośrodka w ciągu każdego roku szkolnego oparte jest na podstawie arkusza 

organizacyjnego opracowanego przez dyrektora szkoły, zaopiniowanego przez organ 

nadzorujący i związki zawodowe, zatwierdzonego przez organ prowadzący. 

2. Dyrektor ośrodka może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1 ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949). 

3.  Zasady organizacyjno – porządkowe w sprawowaniu opieki nad uczniami, 

wychowankami: 
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a) zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć  

w zależności od etapu nauczania, 

b) w szkole obowiązują przerwy międzylekcyjne, w czasie, których  nauczyciele pełnią 

dyżury zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem dyżurów,  

c) dla uczniów dojeżdżających, a kończących zajęcia przed odjazdem autobusu, 

organizowane są zajęcia w  pomieszczeniu świetlicy szkolnej. 

 

                                                                      § 15 

1. Ośrodek zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych, 

2. Stwarza możliwie najlepsze warunki do nauki w zakresie szkoły podstawowej ,szkoły 

branżowej I stopnia. 

3. Umożliwia uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów 

(pedagoga, psychologa i logopedów). 

§ 16 

 Do realizacji celów statutowych ośrodek posiada: 

a) klasy lekcyjne- pomieszczenia do zajęć dydaktycznych, 

b) pracownie np.: informatyczna  

c) zastępczą salę gimnastyczną (zaadaptowany holl) 

d) bibliotekę szkolną, 

e) świetlicę, 

f) jadalnię,  

g) gabinet pielęgniarki, 

h) gabinet logopedyczny, 

i) gabinet psychologiczno – pedagogiczny, audiologiczny 

j) pomieszczenia administracji (gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora,  sekretariat), 
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k) ogród i boisko szkolne, 

l) plac zabaw, 

ł) pomieszczenia sanitarne (toalety, łazienki), 

m) sypialnie  

n)  pomieszczenia gospodarcze. 

§ 17 

Do szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia  przyjmowane są dzieci i młodzież 

na podstawie aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz 

skierowania  Starosty Powiatowego. 

 

 

§ 18 

Opieka w ośrodku, stosownie do zadań statutowych, polega na realizacji opracowanego  

i przyjętego przez radę pedagogiczną systemu zintegrowanych, wielokierunkowych działań 

diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, 

rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka. 

§ 19 

1. W ośrodku zatrudnia się pracowników wg potrzeb, są to: a) pracownicy pedagogiczni: 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, pedagog szkolny, logopedzi, psycholog, 

rewalidator, 

b) pracownicy administracyjni (starszy specjalista ds. kadrowo -  księgowych), 

c) pracowników obsługi: pomoc nauczyciela, sprzątaczki, konserwator, pracownik ds. 

eksploatacji obiektu. 

2. Zakres obowiązków dla poszczególnych grup pracowników opracowuje dyrektor ośrodka 

na podstawie obowiązujących przepisów. 
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3. Schemat organizacyjny funkcjonowania Ośrodka  
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§ 20 

 Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza. 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,  

a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami kulturalnymi to jest muzea, teatr, kino 

oraz z bibliotekami naukowymi. 

4. Biblioteka współpracuje z rodzicami poprzez udostępnienie księgozbioru, zachęcanie do 

udziału w imprezach czytelniczych, konkursach tematycznych.   

5. Godziny pracy biblioteki  umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

6. Biblioteka prowadzi działalność: 

a) usługową – zaspakaja potrzeby czytelniczo informacyjne uczniów, nauczycieli, 

b) inicjującą – poznanie przez użytkowników sposobów korzystania z różnych źródeł 

informacji i sposobów rozwijania zainteresowań, 

c) koordynującą – różne przedsięwzięcia z zakresu edukacji czytelniczej / lekcje biblioteczne, 

godziny wychowawcze, imprezy czytelnicze, 

d) terapeutyczne – wykorzystanie treści literatury w celach rewalidacyjnych. 

7. Biblioteka udostępnia uczniom darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 
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8.  Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy: 

a) gromadzenie zbiorów bibliotecznych, 

b) opracowywanie i ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) prowadzenie dokumentacji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) prowadzenie dokumentacji udostępniania zbiorów m.in. /dziennik pracy biblioteki szkoły 

zawierający formy zajęć i statystykę czytelniczą, regulaminy wypożyczania materiałów 

czytelniczych i podręczników, karty czytelników, 

e) dbałość o wyposażenie biblioteki w zbiory i ponoszenie odpowiedzialności za powierzone 

mienie, 

f) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego na oddziałach, 

g) koordynowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji czytelniczej podejmowanych  
w szkole /lekcje biblioteczne powiązane z realizacją programu innych przedmiotów, 
biblioteczne godziny wychowawcze i terapeutyczne, 

h) opracowanie terminarza imprez czytelniczych, 

i) stosowanie, przygotowanie wykazu lektur dla poszczególnych klas, 

j) różnorodnych form pracy z czytelnikami: 

- forma żywego słowa i opowiadania, głośne czytanie, pogadanki, 

- formy oparte o elementy żywego słowa połączone z elementami wizualnymi i zgaduj –         
zgadula, lekcje biblioteczne tematyczne, 

- formy wizualne: wystawy, plakaty, albumy, 

- współpraca z innymi bibliotekami 

- wykonywanie zadań wynikających ze szczegółowych wytycznych organu sprawującego    

nadzór pedagogiczny nad szkołą, 
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- wykonywanie innych zadań określonych w zakresie obowiązków  i czynności nauczyciela – 

bibliotekarza. 

9. Nauczyciel – bibliotekarz jest odpowiedzialny w szczególności za opracowywanie zbiorów 

bibliotecznych, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów. 

 

§ 21 

1.Nauczyciel w szczególności: 

a) realizuje podstawowe zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

b) wspiera każdego ucznia, wychowanka w jego rozwoju, 

c) ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo oświatowe i po uzyskaniu akceptacji dyrektora, 

d) podstawową zasadą pracy nauczyciela, wychowawcy jest kierowanie się dobrem uczniów  

i wychowanków. 

2. Realizując zadania statutowe ośrodka nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność 

za: 

 a) prawidłowy przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej i stosowanie właściwych metod 

pracy, 

b) właściwy wybór programu nauczania który realizuje treści z podstawy programowej, 

c) tworzenie dobrej, przyjaznej atmosfery pracy, 

d) odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, 

e) uwzględnianie w procesie edukacji indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, 

f) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków podczas zajęć, 

g) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami, 

h) powierzone jego opiece mienie ośrodka, 

i) systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej. 

 

3. Powinnością nauczycieli, wychowawców jest dążenie do pełni własnego rozwoju 

osobistego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenia swoich umiejętności 

wychowawczych i dydaktycznych. 
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4. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy 

biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły. 

 

 

§ 22 

 Zadania wychowawcy klasy. 

1. Wychowawca klasy zwany dalej wychowawcą sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami 

i kieruje życiem zespołu klasowego. 

2. Funkcję wychowawcy dyrektor powierza jednemu spośród nauczycieli na rok szkolny. 

 3. Celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca może pełnić tę funkcję 

od kl. I do III, od kl. IV do kl. VIII, do ukończenia szkoły branżowej I stopnia. 

4.Głównym zadaniem wychowawcy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie planowej 

pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły, przede wszystkim 

przez wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego, osiąganiem przez klasę jak najlepszych 

wyników w nauce i zachowaniu. 

5.Wnikliwe, pełne poznanie każdego ucznia przez wychowawcę i utrzymanie z nim dobrych 

relacji i kontaktu. 

6.Poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości rozwojowych. 

7.Wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami ośrodka, 

którzy prowadzą zajęcia z uczniami w danej klasie. 
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§ 23 

Obowiązki wychowawcy klasy. 

1. Troska o właściwy stosunek do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania. 

2.Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie, utrzymania 

systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy do ustalania jednolitych 

wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej. 

3. Śledzenie postępów ucznia w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy 

napotykają na trudności w procesie przyswajania wiedzy.  

4. Analizowanie z innymi nauczycielami, rodzicami przyczyn niepowodzeń w nauce 

 i podejmowanie środków zaradczych, zindywidualizowanie treści programowych i wymagań 

do możliwości intelektualnych każdego ucznia. 

5. Egzekwowanie od uczniów regularnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia, 

badanie przyczyn nieuzasadnionych dużych absencji na lekcjach, pomoc  

w uzupełnianiu wiedzy uczniom, którzy przez dłuższy czas nie byli obecni  w szkole. 

6.Zachęcanie uczniów do czynnego i aktywnego udziału we wszystkich formach zajęć 

(rewalidacja, terapie: pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna, zajęcia uzupełniające 

wiedzę i kompensacyjne). 

7.W klasie VII, VIII,  i branżowej, prowadzenie poradnictwa zawodowego, udzielanie 

młodzieży informacji o możliwościach kształcenia ponadpodstawowego oraz 

ponadgimnazjalnego w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji w tej sprawie lub 

wskazania dalszej drogi kształcenia i poruszania się po rynku pracy. 

8. Troska o wychowanie moralno – społeczne uczniów, a w szczególności: 

a) kształtowanie wzajemnych, pozytywnych stosunków w relacjach nauczyciel- uczeń- 

nauczyciel na zasadach życzliwości i współdziałania,  
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b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy i ośrodka, a także szerszego 

środowiska (wolontariat), 

c) wdrażanie uczniów do wysiłku umysłowego i do rzetelnej pracy, 

d) właściwej organizacji i wykorzystania wolnego czasu, 

e) udzielanie pomocy specjalistycznej uczniom napotykającym na trudności w nauce  

i sprawiającym trudności wychowawcze. 

9.Opieka nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów, a w szczególności: 

a) utrwalanie u uczniów zasad higieny osobistej, 

b) wdrażanie przy różnych okazjach, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego  

i innych, 

c) zapoznanie się poprzez wywiady z rodzicami, analizę dokumentacji dzieci, kontakt  

z lekarzem i pielęgniarką ze stanem zdrowia dziecka, pomoc w kontynuacji leczenia dziecka  

w razie potrzeby, 

d) eliminowanie z otoczenia dziecka wszelkich niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu  

i jego życiu, 

e) współpraca ze wszystkimi pracownikami w zakresie przekazywania informacji  

o niepokojących symptomach dotyczących zdrowia dzieci,  

f) wspieranie  uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i w razie potrzeby 

poddawanie tych dzieci terapii psychologiczno – pedagogicznej, 

g) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wywodzących się  

z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją, współdziałanie w tym zakresie  

z kompetentnymi instytucjami, 

h) współdziałanie z rodzinami niewydolnymi wychowawczo,  
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i) pomoc rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem sprawiającym 

trudności. 

10. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

11. Utrzymywanie systematycznego kontaktu, informowanie opiekunów na bieżąco  

o funkcjonowaniu dziecka w szkole, grupie wychowawczej,  

12.Skupienie klasowego zespołu rodzicielskiego wokół zadań wychowawczych 

realizowanych przez ośrodek, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego 

i ośrodka, 

13. W razie potrzeby odwiedzanie wychowanków w domu rodzinnym przez wychowawcę 

klasowego celem poznania warunków bytowych i atmosfery wychowawczej panującej  

w rodzinie. 

14. Bieżącego i przejrzystego prowadzenia wymaganej dokumentacji pedagogicznej.  

 

Zakres obowiązków psychologa. 

Realizując zadania statutowe ośrodka nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność 

za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków podczas zajęć, 

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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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 placówki; 

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce  

w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę   

i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  szkoły i placówki; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

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; 

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

- 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, 

- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z: 

 Dyrektorem Ośrodka, 

 Rodzicami, 



34 
 

 Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 

 Nauczycielami i pracownikami innych szkół, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

 Poradniami specjalistycznymi, 

 Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje: 

- Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu (wczesne rozpoznawanie deficytów 

rozwojowych uczniów) 

- Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. 

(poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna) 

- Psychoedukacja i psychoprofilaktyka. 

(profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji) 

- Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

 

Do zadań nauczyciela praktycznej nauki zawodu oprócz zadań nauczyciela należy: 

1) przekazywanie uczniom wiedzy praktycznej z zakresu nauczanego przedmiotu;  

2) nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie; 

3) realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi 

przedmiotami teoretycznymi, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów 

stawianych przez zakłady pracy; 

4) przygotowywanie dla uczniów zadań szkoleniowo-produkcyjnych lub szkoleniowo-

usługowych; 

5) rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia oraz wdrażanie do 

samodzielnej i systematycznej pracy; 

6) organizowanie stanowisk pracy dla uczniów;  
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7) czuwanie nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń, sprawdzanie ich stanu 

technicznego i planowanie napraw; 

8) wdrażanie uczniów do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony 

środowiska podczas wykonywania wszelkich prac; 

9) troska o stan zdrowia uczniów oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem podczas 

wykonywania prac. 

      Do zadań doradcy zawodowego obok zadań wychowawcy i nauczyciela należy                                     

 w szczególności: 

1) przygotowanie uczniów do planowania swojej kariery, poznania własnych 

zainteresowań i predyspozycji; 

2) kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron; 

3) zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach  

i rynku pracy; 

4) kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji  

z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem; 

5) kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze 

szkoły  i w trakcie poszukiwania pracy; 

6) przygotowanie uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy; 

7) przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji 

zawodowych, życiowych oraz                 w podnoszeniu kwalifikacji; 

8) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne   

i zawodowe oraz pomoc    w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

9) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

10) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów;  

11) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  

i placówkę; 

12) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

13) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  
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w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

      Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1)  udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych   potrzeb; 

2) opracowywanie przy współpracy z wychowawcami, psychologiem i innymi 

pracownikami pedagogicznymi indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych 

wychowanków; 

3) współdziałanie w sprawach wychowanków z kuratorami, sądami, policją i innymi 

instytucjami współpracującymi w procesie wychowaczo – edukacyjno - 

terapeutycznym w miejscu zamieszkania wychowanków; 

4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzicami / opiekunami / wychowanków; 

5) prowadzenie ewidencji ucieczek i powrotów, powiadamianie pismem właściwych 

osób  i instytucji; 

6) prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem przepustek wychowanków; 

7) organizowanie pracy Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu ds. Okresowej Oceny 

Wychowanka;  

8) czuwanie nad udzielaniem pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie działań 

dydaktyczno – wychowawczych; 

9) współpraca z PPPP w Wałbrzychu; 

10) koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki oraz 

działań związanych z uczestnictwem wychowanków w formach zajęć pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej                        w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

11) dbanie o przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka w ośrodku; 

12) udzielanie rodzicom porad ułatwiających im rozwiązywanie trudności w wychowaniu 

dzieci; 

13) rozpoznawanie warunków życia wychowanków sprawiających trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno – wychowawczo – socjoterapeutycznego; 

14) przygotowywanie w ścisłej współpracy z dyrektorem ośrodka danych zawartych  

w Systemie Informacji Oświatowej w zależności od zakresu zbieranych informacji; 

15) współpraca z Samorządem Wychowanków w zakresie wspólnego oddziaływania na 

uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej; 
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16) przekazywanie informacji o stanie wychowanków do Dolnośląskiego Kuratorium 

Oświaty; 

17) poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz 

placówki; 

18) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

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 przedszkola, 

szkoły i placówki; 

19) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu placówki; 

20) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   

i młodzieży; 

21) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

22) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

23) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów; 

24) 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; 
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25) prowadzenie księgi uczniów, księgi wychowanków, zakładanie i oprawianie księgi 

arkuszy ocen; 

26) informowanie dyrektora ośrodka o problemach w realizacji obowiązku szkolnego przez 

uczniów; 

27) kierowanie ruchem uczniów; 

28) terminowe przekazywanie informacji do OKE oraz SIO; 

29) sporządzanie i wydawanie duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów 

dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami; 

30) prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów przez rodziców; 

31) dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowanie dyskrecji  

i tajemnicy załatwianych spraw; 

32) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

1. Do zadań logopedy należy:  

a) przeprowadzenie wstępnych badań diagnostycznych dzieci w celu ustalenia stanu 

mowy,   

b) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej;  

c) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub  

w grupach;  

d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;  

e) udzielanie instruktażu nauczycielom, wychowawcom dotyczących prowadzenia 

prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat 

oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;  

f) prowadzenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;   

g) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;  

h) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjne;  
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i) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy;  

j) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;  

k) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;  

l) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

§ 24 

Obowiązki wychowawcy grupy wychowawczej 

1. Wychowawca obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje grupy 
wychowawczej tj.: 

a) funkcję dydaktyczną,  

b) funkcję wychowawczą,  

c) funkcję opiekuńczą,  

d) funkcję rewalidacyjną. 

2. Wychowawca zobowiązany jest dążyć do pełnego rozwoju osobowości wychowanka. 

3. Wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji w duchu 

humanizmu, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a ponadto kształtować u dzieci 

poszanowanie dla ludzi innych nacji, bez względu na ich język, sytuację społeczno – 

polityczną czy kolor skóry, wyznanie. 

4. Stwarzać wychowankom odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku w grupach 

wychowawczych 
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5. Ustalać wspólnie z radą wychowanków zadania dla grupy oraz kierować ich prawidłową 

realizacją. 

6. Wyrabiać u wychowanków samodzielność i wykorzystywać ją do kształtowania 

samoobsługi w grupach wychowawczych. 

7. Udzielać porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych. 

8. Dokonywać, wraz z zespołem grupowym, oceny wychowanków w zakresie nauki  

i zachowania w grupie wychowawczej. 

9. Sprawować opiekę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą nad wychowankami  

w grupie, będąc rzecznikiem spraw wychowanków wobec komisji wychowawczej  

w internacie. 

10. Pomagać w podejmowaniu decyzji w sprawie udziału wychowanków w organizacjach, 

sekcjach, zajęciach pozaszkolnych, towarzystwach oraz instytucjach prowadzonych poza 

placówką. 

11. Współdziałać z nauczycielami, rodzicami w kwestii postępów wychowanków w nauce  

i zachowaniu. 

12. Troszczyć się o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtować u nich 

nawyki przestrzegania zasad kultury osobistej i higieny. 

13. Pomagać wychowankom w odrabianiu zadań domowych, nadzorować i sprawdzać sposób 

ich wykonania oraz wdrażać dzieci do samodzielności w tym zakresie jak również 

przyzwyczajać i uczyć posługiwania się podręcznikami, słownikami, mapami i innymi 

przyborami szkolnymi. 

14. Uczyć i przyzwyczajać wychowanków do utrzymywania ładu i porządku  

w sypialniach, stołówce, łazienkach i wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają. 
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15. Wdrażać wychowanków starszych do pomagania młodszym dzieciom.  

16. Prowadzić ciągłą i wnikliwą obserwację wychowanków, konsultując się  

w sprawach dydaktyczno – wychowawczych z nauczycielami szkoły i specjalistami 

zatrudnionymi w ośrodku oraz rodzicami dziecka. 

17. Uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych, pracach komisji, zespołów i innych 

organizacji funkcjonujących w ośrodku. 

18. Prowadzić na bieżąco dokumentację pedagogiczną, przedkładając w wyznaczonym 

terminie plan pracy, harmonogramy i tematykę spotkań z rodzicami, plany uroczystości 

planowanych z grupą itp. 

19. Prowadzić indywidualną bądź zespołową pedagogizację rodziców udzielając im, 

rzeczowych porad w zakresie wykonywania i pokonywania trudności dydaktycznych. 

20. Dbać o powierzony mu sprzęt zarówno w pomieszczeniach jak i na boisku i placu zabaw. 

21. W żadnym wypadku nie pozostawiać żadnego dziecka ani na chwilę bez opieki i nie 

zezwalać na samodzielne wychodzenie dzieci poza teren placówki.(np. do sklepu). 

22. Organizować ciekawe pod względem treści i formy zajęcia, które pomogą dzieciom 

odprężyć się, odpocząć od wysiłku umysłowego, zrelaksować się i rozwijać zakres 

zainteresowań. 

23. Wykorzystywać zainteresowania, uzdolnienia dzieci i rozwijając je i stwarzając ku temu 

odpowiednie warunki. 

24. Czuwać nad właściwymi stosunkami interpersonalnymi między wychowankami. 

25. Prowadzić przemyślaną i stosowną do wieku profilaktykę antyalkoholową, 

antynikotynową i przeciw narkotykową. 

26. Zapewniać, w miarę możliwości, codzienny aktywny pobyt na świeżym powietrzu. 
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§ 25 

 Zadania nauczycieli/wychowawców  w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom. 

1. Nauczyciel, wychowawca jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, zajęć  

w grupie wychowawczej, organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  

i zarządzenia odnośnie bhp i p.poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach 

wyznaczonych przez dyrektora ośrodka.  

4. W czasie dyżuru nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany do:  

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm,  

c) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku. 

5. Nauczyciel, wychowawca nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły. 

6. Nauczyciel, wychowawca obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo 

uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.  

7. Nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania  

i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia 

powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 
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8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają 

być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin 

rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz respektowania prawa 

uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel, wychowawca ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole. 

11. Nauczyciel, wychowawca organizujący wyjście uczniów ze szkoły, ośrodka, na 

wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek 

obowiązującej w ośrodku. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie ma obowiązek wejść do sali pierwszy, 

by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  

i nauczyciela.  

13. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić to do dyrektora ośrodka celem usunięcia usterek.  

14. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu. 

15.  Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki. 

16. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu 

pierwszej pomocy, a o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia 

niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora ośrodka. 

17.Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć.  

18. Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 
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19. Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.  

§ 26 

 Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w ośrodku 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w ośrodku prowadzony jest nadzór nad tym, kto wchodzi na 

teren szkoły. 

2. Nadzór sprawowany jest przez pracownika obsługi ośrodka oraz dyżurujących nauczycieli.   

3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania 

z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

4. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, który zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania dyrektora ośrodka o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć. 

5. Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie  

z harmonogramem dyżurów. 

6. Podczas zajęć poza terenem placówki pełną odpowiedzialność za zdrowie 

 i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek  - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

7. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala sportowa, sala korekcyjna, pracownie: 

informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za 

prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku 

zapoznaje z nim uczniów. 

8. Ośrodek  współpracuje z policją, 
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9. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do ośrodka. 

10. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor ośrodka, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na  prośbę rodziców, w której podano przyczynę zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

11. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

ośrodka. 

12. W razie zaistnienia wypadku wychowanka /ucznia  nauczyciel, wychowawca lub inny 

pracownik pedagogiczny, który jest jego świadkiem, zawiadamia  pogotowie ratunkowe  oraz 

dyrektora ośrodka lub wice dyrektora oraz rodziców bądź prawnych  opiekunów dziecka. 

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator  

i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

§ 27 

Organizacja  pobytu w pomieszczeniach świetlicy placówki: 

1. Pod opieką wychowawcy bądź nauczyciela w pomieszczeniu świetlicy placówki mogą 

pozostawać uczniowie, którzy: 

a) oczekują na odebranie przez rodziców, 

b) oczekują na zorganizowany dowóz do miejsca zamieszkania, 

c) nie uczęszczają na zajęcia religii lub etyki, 

d) z powodu zwolnienia nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, 

e) korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodów innych niż w/w okoliczności. 

2. Opiekę nad dziećmi pozostającymi w pomieszczeniu świetlicy sprawuje nauczyciel 

wyznaczony w grafiku dyżurów. 
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3. Obowiązkiem nauczyciela sprawującego dyżur w pomieszczeniu  świetlicy placówki jest:  

a) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, 

b) zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, 

c) zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej, 

d) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

§ 28 

 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

1. Ośrodek zapewnia uczniom odpowiednie warunki do odbywania praktycznej nauki 

zawodu, w tym w szczególności: 

a) nadzoruje jej przebieg, 

b) zapewnia opiekę wychowawczą oraz instruktorów  

c) ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

d) przestrzega godzin odbywania praktycznej nauki zawodu, przy zachowaniu przepisów  

o ochronie pracy młodocianych. 

2. Praktyczna nauka zawodu  odbywa się w u pracodawców, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy szkołą, a daną jednostką. 

3. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać  

6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 roku życia nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 

4. Przerwa w toku zajęć praktycznych, przeznaczona na posiłek i wypoczynek, wynosi 30 

minut i organizowana jest w ramach czasu przeznaczonego na zajęcia. 

5. W ośrodku zajęcia praktyczne z uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu. 

6. Zajęcia praktyczne organizowane  w zakładach prowadzą instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu, którzy posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać oraz 

przygotowanie pedagogiczne. 
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7. Zajęcia praktyczne organizowane  w zakładach pracy mogą być prowadzone indywidualnie 

lub w grupach.  

8. Liczbę uczniów w grupach ustala kierownik zakładu pracy, uwzględniając specyfikę 

nauczanego zawodu, wymagania przepisów BHP, warunki lokalowe i techniczne warsztatów. 

 

 

§ 29 

Realizacja działań w zakresie wolontariatu. 

1. Działania podejmowane w zakresie wolontariatu mają na celu zapewnienie kształtowania  

u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

2. W pracach wolontariackich mogą brać udział chętni uczniowie, wyłącznie za zgodą 

rodziców i pod opieką nauczycieli. 

3. Działania wolontariackie inicjują uczniowie w porozumieniu z dyrektorem ośrodka  

i opiekunami samorządu uczniowskiego lub rady wychowanków. 

4. Opiekunowie samorządu uczniowskiego i rady wychowanków lub inni chętni nauczyciele, 

wychowawcy, koordynują pracami wolontariatu. 
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§ 30 

1. Każdy wychowanek, uczeń  ośrodka objęty jest pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia  

i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu ośrodka oraz 

środowisku społecznym. 

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor ośrodka. 

5. Do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom danego oddziału dyrektor 

ośrodka powołuje zespół.   

6.Formy udzielania  pomocy psychologiczno- pedagogicznej dostosowywane są do potrzeb 

uczniów. 

 

§ 31 

1. Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi placówkami 

wspierającymi pracę  celem: 

a) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom  

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej , 

b)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

c) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 
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Rozdział 5 

Uczniowie i rodzice. 

§ 32 

Prawa ucznia 

1. Zgłaszać władzom ośrodka, nauczycielom, przedstawicielom organizacji uczniowskich 

swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia. 

2. O sposobie ich załatwiania uczeń ma prawo być poinformowany ustnie  

w sprawach mniejszej wagi i pisemnie, gdy zawiłość sprawy za tym przemawia. 

3.Uczeń ma prawo znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów na dany rok 

szkolny. 

4. Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom własne problemy i prosić o wyjaśnienie i pomoc  

w ich rozwiązaniu. 

5. Uczeń uzyskiwać dodatkową pomoc w nauce, jeżeli jest taka potrzeba. 

6. Znać na bieżąco każdą ocenę (ocena jest jawna) z poszczególnych przedmiotów, szkolny 

system oceniania. 

7. Jeśli jest zagrożony oceną niedostateczną powinien wiedzieć o tym miesiąc wcześniej, aby 

móc ją poprawić. O tym fakcie powinien być poinformowany także rodzic/opiekun ucznia. 

8. Wykorzystywać przerwy międzylekcyjne na wypoczynek. W czasie ferii oraz przerw 

świątecznych ma być zwolniony od zadań domowych. 

9. Uczeń ma prawo należeć do organizacji działających w środowisku szkolnym, wykonywać 

powierzone przez nie funkcje, wybierać i być wybieranym do władz samorządu 

uczniowskiego za zgodą wychowawcy klasy, należeć do wybranych przez siebie organizacji 

społecznych. 
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10. Brać udział indywidualnie lub zespołowo w imprezach pozaszkolnych, korzystać zgodnie 

z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy wychowawczej, pedagogicznej, 

psychologicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej, jakie organizuje szkoła. 

11. Mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, 

stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

12. W trudnych sytuacjach życiowych zwracać się do wychowawcy klasowego, pedagoga, 

psychologa, samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły w celu uzyskania wsparcia  

i pomocy. 

13. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń w placówce zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

14. Reagowania na przejawy łamania praw ucznia. 

15. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

16. Uczestniczyć w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

17. Znać wymagania i cele stawiane przez nauczycieli. 

18. Do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie nauczania i wychowania. 

19. Zadawać pytania i oczekiwać wyczerpującej, satysfakcjonującej go odpowiedzi, prosić  

o wytłumaczenie i powtórzenie, jeśli czegoś nie rozumie. 

20. Posiadać telefon komórkowy, tablet,  komputer osobisty, za które sam odpowiada  

i korzysta z nich zgodnie z ustalonymi zasadami w ośrodku. 

21. Czuć się bezpiecznie w szkole, grupie wychowawczej.  
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§ 33 

 Obowiązki ucznia 

1. Dbać o honor ośrodka, godnie go reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego 

dobre tradycje. 

2. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać 

jak najlepiej czas i warunki do nauki. 

3. Współdziałać w realizacji celów i zadań stawianych przed ośrodkiem być 

współodpowiedzialnym za wyniki  pracy. 

4. Okazywać szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom ośrodka. 

5. Pomagać kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności powstałe  

z przyczyn od nich niezależnych. 

6. Współdziałać z kolegami w wykorzystywaniu działań wynikających z programu pracy 

organizacji młodzieżowych, samorządu uczniowskiego i potrzeb środowiska: 

a) szanować, chronić, pomnażać własną pracę mienie społeczne, być oszczędny  

i gospodarny, 

b) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, złego zachowania, 

niszczenia, wandalizmu, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku 

szkolnego, dbać o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia placówki. 

c) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać 

wszelkim przejawom przemocy, brutalności,  

d) poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować jej 

zasobami, 

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

szkodliwych nałogów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, 

f) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz aparaty słuchowe, 

okulary, 
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g) przestrzegać norm, zasad, ustaleń dyrektora, nauczycieli, władz oświatowych  

i wszelkich przepisów. 

§ 34 

 Nagrody:  

1. Pochwała nauczyciela wychowawcy wobec klasy. 

      2. Pochwała dyrektora ośrodka  na apelu . 

     3. Wywieszenie imiennej pochwały na gazetce samorządowej. 

4. List pochwalny do rodziców odczytany na apelu. 

5. Nagroda rzeczowa. 

§ 35 

Kary: 

1. Powtórzenie niedbale wykonanej pracy i usunięcie wyrządzonej szkody, 

      2. Przeproszenie kolegi (koleżanki), nauczyciela, pracownika placówki., 

      3. Ograniczenie uprawnień wychowanka w zakresie: 

      a) dysponowania wolnym czasem, 

      b) uczestnictwa w imprezach  i wycieczkach 

4. Udzielenie nagany:  

a) udzielenie nagany przez wychowawcę,   

b) udzielenie nagany przez dyrektora ośrodka, 
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c) wysłanie nagannego listu do rodziców, 

e) Przeniesienie do innej placówki za zgodą Kuratorium Oświaty. 

f) Skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich) 

 

§ 36 

Tryb odwoływania się ucznia od kary. 

1. Ośrodek ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec 

niego kary regulaminowej. 

2. Od każdej kary rodzice/opiekunowie mogą odwołać się do dyrektora  

ośrodka w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia rodziców o ukaraniu. 

3. W ciągu 14 dni dyrektor  zobowiązany jest udzielić odpowiedzi podtrzymującej lub 

uchylającej karę z wyjaśnieniem. Decyzja dyrektora ośrodka jest ostateczna. 

4. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice mają prawo wnieść skargę na 

działanie nauczyciela lub pracownika do dyrektora. Ten w ciągu 7 dni od jej złożenia 

musi przedstawić wyjaśnienia na piśmie. Jeśli wyjaśnienie to nie satysfakcjonuje 

rodziców mogą odwołać się w ciągu 7 dni do Rady Pedagogicznej, która jest 

zobowiązana rozpatrzyć odwołanie w ciągu 14 dni.  
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§ 37 

Warunki, w jakich rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą  

dyrektora do skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. 

1. Skreślenie z ewidencji uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia za: 

a) Naruszenie nietykalności cielesnej osób drugich, 

b) Zagarnięcie mienia prywatnego lub publicznego, 

c) Świadome zniszczenie mienia prywatnego lub publicznego, 

d) Posiadanie, stosowanie bądź rozprowadzanie środków odurzających, 

e) Powtórne nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z powodu zaniechania 

obowiązków szkolnych, 

f) Nie wypełnienie obowiązku szkolnego, jakim jest systematyczne uczestniczenie  

w zajęciach, 

g) W przypadku rezygnacji z dalszej nauki na podstawie pisemnej deklaracji rodziców 

(prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, 

h) Przeniesienia ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub na 

wniosek pełnoletniego ucznia. 

2. Skreślenie dokonuje się w następującym trybie: 

a) w połowie semestru wychowawca dokonuje analizy frekwencji swoich wychowanków, 

b) w przypadku, gdy uczeń do tego czasu opuścił powyżej 50% zajęć, w tym 30%  

i więcej nieusprawiedliwionych – wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi 

ośrodka, 
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c) wychowawca może w takim wypadku wystąpić do rady pedagogicznej  

z wnioskiem o skreślenie takiego ucznia z listy uczniów, 

d) w przypadku rezygnacji z dalszej nauki na podstawie pisemnej deklaracji rodziców 

(prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, 

e) przeniesienia ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub na 

wniosek pełnoletniego ucznia, 

f) porzucenie szkoły, za które uważa się, co najmniej 90 dniową ciągłą nieobecność na 

zajęciach dydaktycznych bez usprawiedliwienia, 

g) w przypadku zniszczenia, bezczeszczenia godła, flagi państwowej lub symboli i miejsc 

kultu religijnego oraz miejsc pamięci narodowej.  

3. Skreślenie z ewidencji uczniów następuje na podstawie prawomocnej decyzji dyrektora, 

wydanej na podstawie stosownej uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Strona może wnieść odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. do 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty . 

§ 38 

 Rodzice zobowiązani są do: 

a)  punktualnego i regularnego przywożenia dziecka z domu na zajęcia lekcyjne oraz 

odbierania ich z placówki zgodnie z terminarzem opracowanym i podanym przez 

dyrektora do wiadomości rodziców, 

b) nie przetrzymywania dzieci w domu bez uzasadnionej przyczyny, 

      c)kontaktowania się indywidualnie z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem,        

logopedą i w razie potrzeby dyrektorem ośrodka 

      d) kontynuowanie metod i zadań przyjętych i realizowanych w szkole oraz w grupach      

wychowawczych  

e) zgłaszania się do specjalistów i przychodni wskazanych  przez pracowników ośrodka, 
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f) współdziałania z nauczycielami i wychowawcami w zakresie organizowania dzieciom 

wycieczek, imprez, uroczystości,  

g) informować wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach 

 i usprawiedliwiać jego nieobecność, w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej,  

w  terminie do 14 dni, licząc od pierwszego dnia powrotu dziecka do szkoły. 

9. Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zamierzeń i planów pracy ośrodka w zakresie realizacji przyjętych zdań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

b) wyrażania opinii na zebraniach rodzicielskich lub w formie zgłoszeń do wychowawcy 

klasy na temat pracy ośrodka i innych pracowników zatrudnionych w ośrodku, 

c) uzyskiwania w każdym czasie informacji i porad na temat zachowania, wyników  

w nauce, trudności dydaktycznych i wychowawczych swoich dzieci, jak również sugestii 

odnośnie możliwości dalszego kształcenia dziecka, 

d) rodzice powinni być informowani o postępach dziecka w nauce, jego ocenach, 

 oraz możliwości, terminów i trybu odwołania się od oceny semestralnej i możliwości 

skorzystania z egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego. 

 
 
.  
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Rozdział 6 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

§ 39 

Zadania, zakres i cele oceniania 

1. Ocenie  podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

a) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej,  

b) formułowania oceny z zajęć edukacyjnych  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju. 

c) Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

d) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych utrudnieniach ucznia. 

e) Umożliwianie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców(prawnych opiekunów). 

b) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali oraz kryteriów przyjętych 

przez Radę Pedagogiczną. 

c) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

d) Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania. 

e) Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie 

oraz kryteriach oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

§ 40 

Wymagania edukacyjne, oceny bieżące, klasyfikacyjne, ocena zachowania 

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestr pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego do ostatniego piątku przed feriami zimowymi. Semestr drugi twa od pierwszego 

poniedziałku po feriach zimowych do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym. 

2. Wymagania edukacyjne formułuje każdy nauczyciel, zgodnie z przyjętymi kryteriami  

w zespołach przedmiotowych w oparciu o standardy wymagań edukacyjnych. Ustala się 

następujące poziomy wymagań: 

a) Wymagania konieczne - osiągnięcie niezbędne do tego, aby korzystać  

z nauczania w wyższej klasie lub na wyższym szczeblu edukacyjnym, co można uznać 

za równoważne ocenie dopuszczającej; 
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b) Wymagania podstawowe - najniższy zadowalający poziom osiągnięć ucznia 

oznaczony oceną dostateczną. Obejmują one treści najważniejsze w uczeniu się 

danego przedmiotu, przystępne, często powtarzające się w programie nauczania dające 

wykorzystać się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, nie przekraczające 

wymagań zawartych w „podstawie programowej”, proste, uniwersalne wiadomości; 

c) Wymagania rozszerzone – odpowiadają ocenie dobrej. Obejmują treści istotne  

w strukturze przedmiotu, przekraczające wymagania zawarte w „ podstawie 

programowej’, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach 

typowych; 

d) Wymagania pełne - ogół, całość wymagań poznawczych, psychomotorycznych. Ich 

spełnienie przyporządkowane jest ocenie bardzo dobrej. Obejmują pełne treści 

programu także złożone i trudne, ważne dla opanowania danego przedmiotu, 

pośrednio użyteczne w życiu codziennym; 

e) Wymagania wykraczające - równoważne są z oceną celującą. Obejmują treści 

wykraczające poza program nauczania, wynikające z indywidualnych źródeł np; typu 

olimpijskiego.       

3. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności  

w uczeniu się w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

a) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę na piśmie, a uczeń, rodzic (prawny opiekun) potwierdzają otrzymanie 

uzasadnienia podpisem na kopii tegoż uzasadnienia. 

b) Sprawdzone i ocenione krótkie prace pisemne (sprawdziany) mogą być zwracane 

uczniowi. Prace kontrolne sprawdzone i ocenione uczeń otrzymuje do wglądu,  

a przechowuje je nauczyciel przedmiotu do końca bieżącego roku szkolnego. 

5. W klasach I-III obowiązuje śródroczna i roczna ocena opisowa. 
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6. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i końcowo roczne) w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, ustala się w stopniach według następującej skali: 

        Stopień celujący: 6  

        Stopień bardzo dobry:  5 

        Stopień dobry:  4 

              Stopień dostateczny:  3 

              Stopień dopuszczający: 2 

              Stopień niedostateczny:  1  

7. Ocena za drugie półrocze jest jednocześnie oceną roczną.   

8. Zasady oceniania klasyfikacyjnego: 

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

        A - posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, będące 

efektem jego pracy, jak również wykraczające poza program nauczania,  

a wynikające z indywidualnych zainteresowań  

        B - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu nauczania proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania lub 

        C - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych zawodach sportowych  

i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym bądź 

posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

        A - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz 
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        B - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją 

w różnych sytuacjach. 

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

        A - nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował 

treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz 

        B - poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, 

pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

        A - opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często 

powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych oraz 

        B - posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe 

problemy o średnim stopniu trudności 

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

        A - ma braki w opanowaniu treści zawartej w podstawach programowych, ale braki te 

nie uniemożliwiają dalszego kształcenia oraz 

         B - rozwiązuje, wykonuje typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, 

często powtarzające się w procesie nauczania. 

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

        A - nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej 

najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu oraz 
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         B - nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności, łatwych nawet dla 

ucznia słabego.                  

9.  Oceny bieżące. 

a) Ocenianie uczniów nauczania zintegrowanego: 

 О        A – uczeń z pełnym zaangażowaniem, bezbłędnie i samodzielnie wykonał zadanie, 

 О        B -  uczeń zadanie wykonał samodzielnie, jednak z drobnymi błędami, 

 О    C -  uczeń wykonał prawidłowo zadanie z pomocą nauczyciela lub samodzielnie  

z kilkoma błędami. Wykazuje się mniejszym zaangażowaniem,  

 О      D -  uczeń wykonał pracę samodzielnie ale z przeważającą ilością błędów lub mimo 

pomocy nauczyciela źle wykonał zadania. Nie wykazuje aktywności i często nie kończy 

podjętej pracy.  

Ocen w formie obrazka używa się do oceniania w zeszytach dzieci, natomiast w dziennikach 

stosowana jest skala odpowiadająca obrazkowi – literowa j.w.  

b) Oceny bieżące są ocenami stopniowymi w skali od 1 do 6 i dopuszcza się stosowanie 

znaków „+” i „-”, przy czym ocena „ +1” jest oceną negatywną. 

6,- celujący,                                            

5,5+,5-,-bardzo dobry, 

4,4+,4-,-dobry, 

3,3+,3-,-dostateczny, 

2,2+,2-, -dopuszczający, 

1,- niedostateczny. 

c) W ocenianiu bieżącym obowiązuje ta sama skala ocen w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej i szkole branżowej I stopnia. 
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10. Oceny bieżące uczeń otrzymuje z :  

a) przedmiotów ogólnokształcących, a w szkole branżowej I stopnia również z przedmiotów 

zawodowych, 

b) sprawdzianów pisemnych całogodzinnych lub dłuższych obejmujących większe partie 

materiału, 

c) odpowiedzi ustnych lub pisemnych obejmujących wyrywkowe sprawdzenie wiadomości  

w formie odpowiedzi ustnej, pisemnego krótkiego sprawdzianu obejmującego 3 ostatnie 

lekcje, 

d) zadań domowych, ćwiczeń w czasie lekcji, obserwacji pracy ucznia, obejmującej 

aktywność na lekcji, systematyczność, obowiązkowość, prowadzenie zeszytu, 

e) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. 

11. Nauczyciel ma prawo ustalić ważność i zakres poszczególnych ocen cząstkowych  

w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć. 

12. Aby uczeń mógł podlegać klasyfikacji musi uzyskać co najmniej trzy oceny bieżące  

z przedmiotu zgodnie z pkt 9 ust.4 a,b,c. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy  

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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§ 41 

  Wymagania edukacyjne i zasady obowiązujące przy sprawdzaniu stopnia opanowania 

wiadomości i umiejętności przewidzianych programem. 

1. Na początku kolejnego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców, 

prawnych opiekunów o wymaganiach programowych na poszczególnych poziomach oraz 

przedstawiają w jaki sposób uczeń uzyska określone oceny. 

2. Przy sprawdzaniu stopnia opanowania wymagań programowych stosuje się następujące 

zasady: 

a) nauczyciele danego przedmiotu określają formy kontroli wiadomości i umiejętności 

uczniów, 

b) nauczyciel ma obowiązek powiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem o dłuższej pracy 

pisemnej, sprawdzianie lub teście; w tygodniu nauki nie może być więcej niż trzy w/w prace,  

a wciągu dnia tylko jedna taka praca klasowa, 

c) nauczyciel nie ma obowiązku powiadamiania uczniów o krótkiej pracy pisemnej (trzy 

ostatnie tematy). W ciągu dnia mogą być maksymalnie 2 krótkie sprawdziany, 

d) ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w ciągu dwóch tygodni. 

§ 42 

1. Przy ocenie prac pisemnych, prac klasowych i sprawdzianów obowiązuje następujący 

sposób przeliczania punktów i stawiania ocen, 

 0- 30% Ocena niedostateczna 

Wymagania konieczne 31%-49% Ocena dopuszczająca 

Wymagania podstawowe 50%-69% Ocena dostateczna 

Wymagania rozszerzone 70%-89% Ocena dobra 

Wymagania pełne 90%-95% Ocena bardzo dobra 

Wymagania wykraczające 96%-100% Ocena celująca 
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2. Uczeń i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych, zgodnie z § 34, pkt. 4b 

3. Uczeń ma prawo do poprawy pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od chwili uzyskania 

informacji o ocenie, liczba punktów i ocena uzyskana z poprawy jest ostateczna, 

4. Rodzice są informowania o postępach uczniów w następujących formach: zebrania klasowe 

i konsultacje z wychowawcą oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

5. Każdą negatywną ocenę uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia. 

§ 43 

Kryteria oceniania praktyki zawodowej 

1. Ocenę z praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun 

ucznia/uczniów po stronie Podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową, zgodnie  

z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. 

 2. Ocena wraz z opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniku praktyk oraz 

potwierdzona podpisem osoby do tego upoważnionej. 

3. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów odbywać się będzie przez cały czas realizacji 

praktyki, na podstawie określonych kryteriów przedstawionych w tabeli nr 1. 

4. Kryteria oceniania dotyczyć będą rzetelności wykonania przez uczniów wszystkich zadań 

wynikających z programu praktyk oraz zadań powierzonych przez opiekuna ucznia. 

4. Ze względu na charakter praktyki zawodowej w procesie oceniania dominować będzie 

obserwacja pracy uczniów oraz efektów tej pracy. 

5. Przy wystawianiu oceny uwzględniane będą: 

a) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

b) właściwa postawa i kultura osobista oraz punktualność, 

c) stopień opanowania programowych umiejętności zawodowych, 

d) organizacja pracy, 

e) samodzielność podczas wykonywania zadań, 
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f) jakość wykonywanej pracy, 

g) poszanowanie wyposażenia i sprzętu, 

h) bieżące i staranne prowadzenie dziennika praktyk zawodowych, 

i) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. ochrony środowiska, 

j) umiejętność pracy w zespole. 

§ 44 

 

1. Zasady  oceniania praktyki przez opiekuna: 

a) stopień "celujący" otrzymuje uczeń, który posiadł pełny zasób wiadomości i umiejętności 

wymaganych w programie praktyk, jak również poza jej program, samodzielne posługuje się 

wiedzą dla realizacji celów praktyki, cechuje się wysoką kulturą osobistą, przestrzega 

dyscypliny pracy, potrafi współpracować i kierować pracami zespołu. 

b) stopień "bardzo dobry" otrzymuje uczeń, który zasób wiadomości i umiejętności ma 

opanowany zgodnie z wymaganym w programie praktyk, umożliwiający samodzielne prace 

we wskazanych obszarach, posiada wysoką kulturę osobistą, przestrzega dyscypliny pracy, 

umie współpracować w zespole. 

c) stopień "dobry" otrzymuje uczeń, który stosuje wiedzę wymaganą w programie praktyk  

w sytuacjach praktycznych inspirowanych przez opiekuna, jest życzliwy i komunikatywny, 

przestrzega dyscypliny pracy, jest pracowity, potrafi pracować w zespole. 

d) stopień "dostateczny" otrzymuje uczeń, który stosuje wiedzę wymaganą w programie 

praktyk do celów praktycznych przy pomocy opiekuna, w niektórych sytuacjach, nie zawsze 

bywa życzliwy i komunikatywny, wymaga zachęty do pracy w zespole, nieznaczne narusza 

dyscyplinę pracy (np. sporadyczne spóźnienia). 

e) stopień "dopuszczający" otrzymuje uczeń, który wykazuje się nieznaczną znajomością 

podstawowej wiedzy wymaganej w programie praktyk, stosuje ją jedynie przy pomocy 

opiekuna, wymaga ciągłej pomocy w wykonaniu powierzonych zadań, wiadomości 

przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, narusza dyscyplinę pracy (np. liczne 

spóźnienia). 
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f) stopień "niedostateczny" otrzymuje uczeń, który nie wykazuje zainteresowania 

kształtowaniem umiejętności zawodowych oraz pracą w zawodzie, ma trudności  

w posługiwaniu się terminami związanymi z wykonywaniem zawodu, nie przestrzega 

dyscypliny pracy, nie prowadzi dziennika praktyk zawodowych. 

 

§ 45 

Tryb i zasady oceniania zachowania. 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje ośrodka, 

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

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

f) okazywanie szacunku innym osobom, 

3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi. 

4. Ocenę roczną klasyfikacyjną oraz oceny cząstkowe zachowania, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej ustala się wg skali i stosuje się następujące skróty: 
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     wzorowe –wz, 

      bardzo dobre – bdb, 

      dobre – db, 

      poprawne – pop, 

      nieodpowiednie – ndp. 

      naganne – ng 

 

§ 46 

 Zasady oceniania zachowania. 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia – jest punktualny, nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, wyznaczone zadania i polecenia wykonuje 

sumiennie i z zaangażowaniem, 

b) posiada wysoką kulturę osobistą- jest koleżeński, uczynny, chętnie pomaga innym, potrafi 

kontrolować swoje emocję, dba o swój wygląd, kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli  

i innych pracowników ośrodka, 

c) uczestniczy w konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych, 

d) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, pomaga w przygotowaniu imprez  

i uroczystości, dba o estetyczny wygląd klasy i szkoły, wykonuje prace społecznie użyteczne, 

f) szanuje symbole narodowe, kultywuje tradycje, szanuje mienie publiczne i cudzą własność, 

g) rozwija swoje zainteresowania, 
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2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia –na miarę swoich możliwości przygotowuje się do 

lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, pilnie i sumienie wypełnia powierzone mu 

obowiązki, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

b) jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych, pomaga innym,  

c) dba o wygląd, zdrowie i higienę swoją , innych i otoczenia, 

d) uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wykonuje prace społeczne i użyteczne, 

e) szanuje symbole narodowe, mienie społeczne i cudzą własność, 

f) rozwija swoje zainteresowania, 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) na miarę swoich możliwość wywiązuje się z obowiązków ucznia, przygotowuje się do 

lekcji, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

b) w kontaktach interpersonalnych zachowuje normy, nie prowokuje kłótni, konfliktów  

i bójek, 

c) włącza się w pracę na rzecz klasy lub grupy wychowawczej, 

d) dba o wygląd swój i otoczenia, 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) na miarę swoich możliwości i warunków stara się wywiązywać z obowiązków ucznia, 

sporadycznie zdarzają mu się nieusprawiedliwione spóźnienia, nieobecności  i nie 

przygotowanie do zajęć, 
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b) ma wybiórczą postawę wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników ośrodka, ale 

zachęcany przez wychowawcę stara się nie prowokować kłótni i konfliktów, nie ulega 

nałogom i nie namawia innych, 

c) wybiórczo uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, samodzielnie nie podejmuje 

żadnych działań społecznych, 

d) stara się przestrzegać zasad porządkowych, nie niszczyć mienia własnego, kolegów  

i społecznego, 

e) podejmuje starania o poprawę swojego zachowania, 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie pracuje na miarę swoich możliwości, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności  

i spóźnień, nie pracuje na lekcji, jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany, wychodzi z klasy 

bez pozwolenia, robi to, na co ma aktualnie ochotę, 

b) ma lekceważący stosunek do pracowników ośrodka, 

c) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, nie reaguje na polecenia nauczyciela, 

d) zakłóca przebieg imprez szkolnych, 

e) jest złośliwy, konfliktowy wobec kolegów i koleżanek,  

f) używa wulgarnych słów, migów, kłamie, 

g) oczernia na portalach społecznościowych kolegów, koleżanki, nauczycieli lub 

pracowników szkoły, bądź bez ich zgody publikuje fotografie 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie uczestniczy we wszystkich zajęciach, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności  

i spóźnień, 
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b) nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

c) stwarza sytuacje groźne dla otoczenia, nie potrafi kontrolować swoich emocji, jest 

agresywny w stosunku do nauczycieli, pracowników ośrodka, kolegów, koleżanek,  

d) używa wulgarnych słów i migów, kłamie, znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, 

szantażuje, 

e) ulega nałogom (pije alkohol, pali papierosy, narkotyzuje się) i namawia do tego innych, 

f) ma lekceważący stosunek do symboli i tradycji narodowych, 

g) nie szanuje mienia publicznego i cudzej własności, wymusza pieniądze, kradnie, bierze 

udział w rozbojach, 

h) oczernia na portalach społecznościowych kolegów, koleżanki, nauczycieli lub 

pracowników szkoły, bądź bez ich zgody publikuje fotografie 

i) wszedł w kolizję z prawem. 

7. Adnotacje o negatywnych i pozytywnych postawach ucznia dokonywać będą nauczyciele 

w dzienniku lekcyjnym - za pomocą oceny. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

ośrodka, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

§ 47 

Terminy ustalania i formy powiadamiania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i zachowania: 
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1. Na 2 tygodnie przed semestralnym i rocznym posiedzeniem pady pedagogicznej 

nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

2.  Przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uczniowie informowani 

są przez nauczycieli przedmiotów na ostatniej lekcji na 2 tygodnie przed semestralnym  

i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

3. Na miesiąc przed planowanym semestralnym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej lub o nieklasyfikowaniu, 

4.  Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych 

ocenach semestralnych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania na zebraniu rodziców. 

Rodzice potwierdzają powzięcie informacji podpisem w dzienniku lekcyjnym, 

5. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu informacja o proponowanych ocenach 

semestralnych i rocznych przekazywana jest listownie, 

6. Informacja o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej lub o nieklasyfikowaniu,  

w przypadku braku kontaktu z rodzicem, przekazywana jest w formie listu poleconego na 

wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania rodziców. 

 

 

§ 48 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie ośrodka, 
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2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa 

ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa, 

3. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest: 

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

c) przystąpienie do wszystkich  przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych, 

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania 

do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów  

o przewidywanych ocenach rocznych, 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnianie wymogu w pkt. 3a i 3b, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów pkt. 3c, 3d, 3e  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, wymienionych w punkcie 5, 

nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny, 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 3 

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia, 
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8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań, 

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 

do dokumentacji wychowawcy klasy, 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą, 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

 

§ 49 

 Egzaminy klasyfikacyjne                                                                                                                       

1. Na siedem dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i zachowania. 

2. Informacja o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej i o nie klasyfikowaniu musi 

być potwierdzona pisemnie przez rodzica (lub listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru), zapis w dzienniku lekcyjnym na miesiąc przed klasyfikacją. 

3. Egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się przed śródrocznym (końcoworocznym) 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 



75 
 

4. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

ośrodka, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  

i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeśli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w roku 

szkolnym. 

7. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

złożoną do dyrektora ośrodka. 

8. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W przypadku dzieci 

niemówiących egzamin ustny wspomagany jest językiem migowym. 
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10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w formie obserwatorów rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ośrodka.  

13. Na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) złożonego do dyrektora ośrodka 

zostaje im udostępniona do wglądu dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, a uczeń lub 

rodzic ( prawny opiekun) podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z w/w dokumentacją. 

14. W skład komisji mogą zostać powołane następujące osoby:   

a) dyrektor ośrodka lub inny nauczyciel pełniący rolę kierowniczą- przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, 

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

d) wychowawca klasy-członek komisji. 

15. Zakres czynności członków komisji: 

a) przygotowanie pytań egzaminacyjnych przez egzaminatora i zatwierdzonych przez 

przewodniczącego komisji, 

b) sporządzenie protokołu , który musi zawierać: skład komisji, termin egzaminu, pytania 

egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję, 

c) załączenie pisemnej odpowiedzi ucznia do protokołu. 

 16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§ 50 

Egzaminy poprawkowe 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) 

złożony do dyrektora ośrodka . 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W przypadku uczniów 

niemówiących egzamin ustny wspomagany jest językiem migowym. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor  w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ośrodka .          

6. W skład komisji mogą zostać powołane następujące osoby: 

a) dyrektor ośrodka lub inny nauczyciel pełniący rolę kierowniczą- przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminujący 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji 

d) wychowawca klasy-członek komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który musi zawierać: skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia. 

8.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 
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9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie stawił się na egzamin (nie 

usprawiedliwił swojej nieobecności) nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  

i powtarza klasę. 

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

11. Na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), złożonego do dyrektora , zostaje im 

udostępniona do wglądu dokumentacja egzaminu poprawkowego, a uczeń lub rodzic 

podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z w/w dokumentacją. 

 

§ 51 

1. Warunki otrzymania promocji do klasy programowo wyższej i ukończenia szkoły. 

a) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuję promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania uzyskało oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe 

od oceny niedostatecznej (należy uwzględnić ewentualne pisemne opinie Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej). 

b) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1 nie otrzymuje promocji  

i powtarza tę samą klasę. 

c) Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej 

klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza 

lub Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną lub  

w porozumieniu z rodzicami. 

d) Każdy uczeń ma prawo do przedłużenia etapu edukacyjnego raz na danym etapie 

edukacyjnym. Wniosek do dyrektora ośrodka  składa wychowawca za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów). 
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e) Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej 

klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach WSO oraz 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas może 

być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

f) Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 

wszystkich przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu w klasie VIII .  

g) Warunkiem ukończenia  szkoły branżowej I stopnia jest uzyskanie pozytywnych ocen 

ze wszystkich przedmiotów oraz pozytywne zaliczenie praktyk  zawodowych. 

§ 52 

1. Formy nagradzania uczniów za naukę i zachowanie 

a) W klasach I-III nauczyciel wychowawca wyróżnia uczniów mianem „wzorowego 

ucznia” i nagrodą lub dyplomem w przypadku, kiedy uczeń z pełnym 

zaangażowaniem, bezbłędnie i samodzielnie wykonuje zadania i jego zachowanie nie 

budzi zastrzeżeń.  

b) Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klas IV-VIII i szkoły branżowej I stopnia,  

którzy osiągnęli średnią ocen, co najmniej 4,5 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania 

otrzymują dyplom lub nagrodę rzeczową. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen 

4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują świadectwo z 

wyróżnieniem oraz nagrodę rzeczową lub dyplom. 

 

 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2019r.  

z mocą od   12 grudnia 2019r.



 

 

 


