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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Rozdział I. Przepisy wstępne. 

 

§ 1. 

 

1. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, zwany dalej 

"Statutem”, został opracowany na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz.59) 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017, poz. 60) 

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. 

U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

4) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, 

poz.1189) 

5) Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 z późniejszymi 

zmianami). 

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658) 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017, poz. 1652) 

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych (Dz. U. z 

2017, poz. 1651) 

9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 

z 2017, poz. 1647) 

10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017, poz. 1646) 

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, 

poz. 1643) 

12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i 

zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 

(Dz. U. z 2017, poz. 1628) 

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017, poz. 1611) 

14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 

2017, poz. 1606) 

15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) 

16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591) 

17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578) 

18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017, poz.1534) 

19) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 

2017, poz.1512) 

20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017, poz. 1147) 

21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz. U. z 2017, poz.1083) 

22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017, poz. 703) 

23) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017, 

poz. 649) 
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§ 2. 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ośrodku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie 

Dworcu, 

2) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

w Wierzchowie Dworcu, 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć wychowawców, pedagogów, psychologów                  

i innych specjalistów zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii                                  

w Wierzchowie Dworcu, 

4) wychowanku – należy przez to rozumieć wychowanka Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. 

 

§ 3. 

 

1. Ośrodek nosi nazwę:  

   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wierzchowie Dworcu, przy ul. Szkolnej 9. 

3. Ośrodek używa skrótu: MOS w Wierzchowie Dworcu. 

4. W skład Ośrodka wchodzą : 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi, 

2) Internat 

5. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest Grupa 

Wychowawcza. 

 

§ 4. 

 

1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Człuchowski. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 
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3. Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Człuchowskiego. Ośrodek rozlicza się                             

z budżetem Powiatu Człuchowskiego – Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 

85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują odrębne przepisy.  

 

§ 5. 

 

Ośrodek jest publiczną placówką terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które 

z powodu zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu 

społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i 

wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej 

pomocy psychoedukacyjnej.  

 

§ 6. 

 

Ośrodkiem kieruje dyrektor. 

 

§ 7. 

 

Ośrodek realizuje w szczególności cele i zadania: 

1) tworzy właściwe dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunki wychowawcze, 

zdrowotne i materialne, 

2) umożliwia prawidłowy przebieg procesów rozwoju i socjalizacji, 

3) przygotowuje wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym                            

w integracji ze środowiskiem, 

4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

5) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie zajęć 

szkolnych obowiązkowych i nieobowiązkowych, 

6) umożliwia wychowankom wszechstronny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny 

zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 
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7) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające rozwijaniu poczucia 

odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa  

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,  

8) kształtuje prawidłowe postawy i zachowania zdrowotne, wyrabia aktywny stosunek do 

zdrowia własnego i innych osób, 

9) zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i zaspokajanie ich potrzeb, w tym ochronę 

przed przemocą, uzależnieniem i innymi przejawami patologii społecznej, 

 

§ 8. 

 

Zadania wymienione w § 7. Statutu  Ośrodek realizuje poprzez: 

1) respektowanie i stosowanie współczesnych zasad nauk pedagogicznych, 

2) doposażenie Ośrodka w nowoczesne środki dydaktyczne, 

3) prowadzenie kół zainteresowań przedmiotowych,  sportowych i rekreacyjnych, 

4) promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego, 

5) wzbogacanie księgozbioru biblioteki o pozycje popularno-naukowe, 

6) uznanie rodziny jako głównego ogniwa wychowania i ścisłą współpracę Ośrodka                        

z rodzicami, 

7) zatrudnianie pedagoga, psychologa i terapeuty do prowadzenia działalności  

   diagnostycznej, terapeutycznej oraz profilaktycznej na rzecz  wychowanków Ośrodka. 

 

 

II. ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 9. 

 

Organy Ośrodka tworzą: 

1) Dyrektor 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Wychowanków 
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§ 10. 

 

Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka oraz 

reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku, 

2) ustala oceny pracy pracownikom pedagogicznym, 

3) zapewnia pomoc pedagogom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,                   

a szczególnie otacza należytą opieką pedagogów  rozpoczynających pracę w zawodzie, 

4) ponosi odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczo - opiekuńczy poziom 

Ośrodka,  

5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

6) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów                                    

i wychowanków, 

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej Ośrodka podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

8) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

9) przedstawia radzie pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację                                

o działalności Ośrodka, 

10) wstrzymuje niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej i niezwłocznie 

powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11) podejmuje decyzje w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – na 

wniosek lub za zgodą rodziców (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej) oraz wyznacza nauczyciela – opiekuna, 

12) wyraża zgodę na podjęcie w Ośrodku działalności przez stowarzyszenia i organizacje 

(po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej), 

13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

14) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka, 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
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16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

§ 11. 

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli                     

i pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Ośrodka, 

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Ośrodka. 

 

§ 12. 

 

W przypadku nieobecności dyrektora w placówce jego zadania przejmuje kierownik 

internatu, lub zastępca kierownika internatu. 

 

§ 13. 

 

1. Rada pedagogiczna Ośrodka jest stałym kolegialnym organem wewnętrznym placówki, 

wspólnym dla struktur organizacyjnych funkcjonujących w Ośrodku w zakresie realizacji 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni                           

w Ośrodku. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania                               

i promowania uczniów, 



9 

 

3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, 

4) w miarę bieżących potrzeb.  

5. Posiedzenia rady pedagogicznej zwoływane są z inicjatywy: 

1) dyrektora Ośrodka, 

2) Kuratorium Oświaty, 

3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

4) organu prowadzącego. 

6. Posiedzenia rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi dyrektor Ośrodka. 

7. W zakresie obowiązku wynikającego z ust.6 dyrektor zawiadamia  o terminie i porządku 

posiedzenia rady pedagogicznej wszystkich jej członków. 

8. Dyrektor Ośrodka nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie 

pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

działalności Ośrodka. 

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

10.W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez dyrektora Ośrodka za zgodą lub na wniosek członków rady 

pedagogicznej, w szczególności mogą to być: 

1) pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Ośrodku, 

2) przedstawiciele Samorządu Wychowanków, 

3) przedstawiciel organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych itp. 

11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności 

co najmniej ½ jej członków. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Ośrodka. 

13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

14. W ramach rady pedagogicznej funkcjonują: 

1) zespoły wychowawcze zajmujące się bieżącymi problemami wychowawczo-

opiekuńczymi i resocjalizacyjnymi. W skład zespołów wchodzą wychowawcy pracujący w 

grupie  wychowawczej, pedagog, psycholog, dyrektor, wychowawcy klas, 
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2) zespoły samokształceniowe tworzone dla realizacji zadań wynikających z realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, 

3) zespoły zadaniowe tworzone dla realizacji szczególnych zadań wychowawczych                         

i organizacyjnych Ośrodka.  

15. Dyrektor wyznacza spośród członków lidera zespołu koordynującego pracę. 

16. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor Ośrodka informuje 

pracowników o istotnych sprawach w formie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń oraz  wydaje 

zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim. 

 

§ 14. 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie statutu Ośrodka i wprowadzanie w nim zmian,  

2) uchwalanie regulaminu posiedzeń rady pedagogicznej, 

3) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, przedstawianych przez dyrektora, 

4) podejmowanie uchwał w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                           

w Ośrodku, 

5) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów szkoły podstawowej, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy wychowanków – uczniów, 

7) zatwierdzanie miesięcznych ocen wychowanków, 

8) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka, 

9) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z listy , 

10) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia  pracy Ośrodka. 

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) projekt planu finansowego, 

2) organizację pracy szkoły i internatu -  rozkład zajęć lekcyjnych i wychowawczych, 
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3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

5) regulaminy wprowadzane w Ośrodku. 

 

§ 15. 

 

1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy również występowanie z wnioskiem                          

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Ośrodka lub z innego stanowiska 

kierowniczego w Ośrodku. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.  

 

§ 16. 

 

1. Dyrektor Ośrodka może wstrzymać realizację uchwały rady pedagogicznej jeżeli 

stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu  

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 17. 

 

1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków zwany w dalszej treści Statutu 

„Samorządem” . 

2. Samorząd, o którym mowa w ust.1 tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
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4. Samorząd Wychowanków reprezentowany jest przez Radę Samorządu Wychowanków. 

5. Radę Samorządu Wychowanków tworzą: 

1) przewodniczący 

2) zastępca przewodniczącego 

3) członkowie. 

6. Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków. 

7. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka. 

8. Rada Samorządu może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski                      

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka, w szczególności dotyczących 

realizacji praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, programem wychowawczym, z jego 

treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                           

z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

a) Samorząd podejmuje również decyzje i działania w sprawach uczniów w granicach 

przyznanych kompetencji, między innymi. 

1) uczestniczy przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych między wychowankami, 

2) organizuje wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych                            

i planowanych działaniach. 

 

§ 18. 

 

1. Organy Ośrodka współpracują ze sobą w celu:  

1) podejmowania decyzji w granicach posiadanych kompetencji, 
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2) umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka, 

3) zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Ośrodka                                                  

o podejmowanych i planowanych działaniach. 

2. Mediatorem w sporach między organami Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka.  

 

§ 19.              

      

Każdy z organów ośrodka ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                 

w granicach swoich statutowych kompetencji. 

 

§ 20. 

 

Statutowym obowiązkiem każdego organu jest zapobieganie powstawaniu sytuacji 

konfliktowych między wychowankami, poprzez wzajemne podmiotowe traktowanie 

każdego z nich. 

 

§ 21. 

 

Organy placówki mają obowiązek wzajemnego, bieżącego informowania się o swoich 

pracach w ramach planowych i pozaplanowych spotkań, obrad i rozmów. 

 

§ 22. 

 

Ewentualne spory i konflikty między organami placówki powinny być rozwiązywane 

poprzez negocjacje dwu- lub wielostronne między organami lub ich przedstawicielami.  

 

§ 23. 

 

Spory między organami wyszczególnionymi w § 9 pkt. 2-4 rozstrzyga dyrektor. 
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§ 24. 

 

Każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego wg 

obowiązującej procedury. 

 

§ 25. 

 

Spory między dyrektorem i pozostałymi organami  rozstrzyga organ prowadzący placówkę. 

 

§ 26. 

 

1. Rodzice i kadra pedagogiczna współdziałają ze sobą w sprawach wychowania                              

i kształcenia dzieci.  

2. Ośrodek zapewnia rodzicom prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie   i szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

3) znajomości zasad ustalania ocen zachowania i ocen klasyfikacyjnych, 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w zakresie zachowania, 

postępów w nauce i pracy korekcyjnej, przyczyn trudności w nauce, 

5) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka, 

6) przedstawienia wniosków, uwag i propozycji do planu pracy szkoły w danym roku 

szkolnym, 

7) zapoznawania się z ocenionymi pracami pisemnymi dziecka, 

8) wnoszenia swoich uwag, propozycji i oczekiwań do programu wychowawczego                           

i profilaktycznego, 

9) znajomości Statutu Ośrodka i wnioskowania o wprowadzenie zmian, 

10) znajomości regulaminów szkolnych i wewnątrzszkolnych procedur postępowania                     

w sprawach wychowawczo – opiekuńczych. 

3. Formy i zasady współdziałania z rodzicami: 

1) prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych, 
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2) możliwość przedstawiania uwag, wniosków, skarg i zażaleń Dyrektorowi Ośrodka, 

3) organizowanie spotkań z rodzicami z okazji imprez i uroczystości szkolnych. 

 

§ 27. 

 

W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy ds. sytuacji wychowanków powołany przez 

dyrektora Ośrodka, który realizuje zadania i funkcjonuje w składzie określonym odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 28. 

 

1. Zadaniem Zespołu Wychowawczego jest okresowa ocena sytuacji wychowanków. 

2. Zespół Wychowawczy jest powoływany przez Dyrektora Ośrodka. 

3. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy m. in. : 

      1) diagnozowanie problemów wychowanka, 

      2) ustalanie programu pracy z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub   

           terapeutycznego, na podstawie projektu przygotowanego  przez wychowawcę grupy, 

      3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór  skutecznych form 

         pomocy, 

      4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem 

         rodzinnym, 

     5) prognozowanie oczekiwanych efektów działań terapeutycznych. 

4. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 

1) Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu, 

2) wychowawca grupy odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu pracy                          

z  wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, 

      3) pedagog, 

      4) psycholog, 

      5) inni specjaliści – w zależności od potrzeb. 
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II. ORGANIZACJA OŚRODKA 

 

§ 29. 

 

1  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka są: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego , 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

1. Ośrodek zapewnia: 

1) całodobową opiekę, 

2) warunki do nauki i wychowania w szkole podstawowej specjalnej gimnazjum 

specjalnym 

3) możliwość realizacji celów określonych w aktach normatywnych wymienionych w  § 1 

oraz w niniejszym statucie. 

2. Ośrodek jest czynny cały rok. 

 

§ 30. 

 

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

określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny 

Ośrodka opracowuje dyrektor  w terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacyjny, o którym mowa w ust. 1 stanowi jednocześnie decyzję finansową 

stwierdzającą, że organ prowadzący Ośrodek zapewni środki na działalność statutową 

Ośrodka oraz kadry pedagogicznej i pomocniczej wymienionej w arkuszu. 
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§ 31. 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 32. 

 

1. Ośrodek nie pobiera od rodziców (prawnych opiekunów) opłaty z tytułu udostępniania 

im gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki  dotyczących 

dzieci bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

 

III. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

§ 33. 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów  obowiązuje we wszystkich klasach Szkoły.  

2. Zadaniem wewnątrzszkolnego oceniania jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego                     

i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego 

indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną                 

i motywacyjną. 

3. Wewnątrzszkolne ocenianie ma także za zadanie zapewnić uczniowi: 

1) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określanie poziomu opanowania kompetencji 

przewidzianych programem nauczania,  

2) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, 

3) motywowanie do samorozwoju, 

4) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
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5) uświadamianie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji 

określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównywania braków, 

6) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się, 

7) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy 

osiągnięć. 

4. Wewnątrzszkolne ocenianie ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:  

1) ocenę poziomu nauczania, 

2) korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania, 

3) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programu, 

4) modyfikacje celów i programów kształcenia. 

5. Wewnątrzszkolne ocenianie ma za zadanie zapewnić rodzicom: 

1) znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę, 

2) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną                             

i zbiorową), 

3) pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz  o rozwoju 

jego osobowości - trudnościach i specjalnych uzdolnieniach. 

 

§ 34. 

 

1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz 

w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

2. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania. 

3. Testy i ankiety są przechowywane przez 3 lata. 

4. Sprawdziany pisemne są przechowywane do końca roku szkolnego. 

 

§ 35. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
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2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,                                   

i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę  

3. Nauczyciel nie powinien ograniczać się do wystawienia oceny uczniowi i wpisania jej do 

dziennika. Uczeń powinien otrzymać informację zwrotną od nauczyciela dotyczącą 

aktualnego stanu wiedzy ucznia i mającą na celu pomoc w nauce, właściwe pokierowanie     

ucznia, pokazanie w jaki sposób powinien postępować, aby poprawić wyniki.  

4. Prawidłowa informacja zwrotna powinna zawierać cztery elementy: 

          1)  informację na temat tego co uczeń zrobił dobrze, 

          2)  wskazanie co w swej pracy uczeń powinien poprawić, 

          3)  podpowiedź w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę, 

          4)  wskazówki dla ucznia na przyszłość. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Ośrodka. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu                         

i poczynionych w tym zakresie postępach, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                           

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                     

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

8. Nauczyciel dokonujący oceniania bieżącego lub śródrocznego klasyfikowania ucznia 

może rozszerzyć podaną w paragrafie 47, ust. 1 skalę, dodając do stopni plusy i   minusy 

lub stosując punktowy system oceniania (zgodnie z regulaminem przedmiotowym), jeśli 

uzna to za celowe ze względów dydaktycznych lub wychowawczych. 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych               

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, 

wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców(prawnych opiekunów) o: 

     1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

     2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

        klasyfikacyjnej   zachowania;  

11. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne (śródroczne                 

i roczne, końcowe). 

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

13. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienia dokonuje nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia w indywidualnej rozmowie lub na wniosek zainteresowanego w obecności    

wychowawcy. 

14. Procedura udostępniania prac pisemnych rodzicom i uczniom: 



21 

 

1) Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do  ogłoszenia wyników 

klasyfikacji rocznej, 

2) Uczniowie otrzymują prace do wglądu i zobowiązani są zwrócić je po zapoznaniu się                 

z oceną. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym 

nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu                

z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego. W przypadku kartkówek 

uzasadnienie oceny nie jest wymagane ,ale powinien być komentarz  wskazujący w jaki 

sposób uczeń ma nadrobić braki i  jakiego zakresu one dotyczą, 

3) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępniane do wglądu rodzicom (opiekunom 

prawnym) ucznia na ich życzenie, rodzice mają prawo wglądu w prace pisemne w czasie 

wizyty w ośrodku, 

4) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi uczniów, należy do niej dołączyć zestawy 

pytań (zadań), 

5) Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał,                     

a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły, 

6) Na prośbę rodziców ( opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien 

ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną – jeśli tak  określono we 

wniosku – pisemną ( w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną), 

7) Nie można wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do 

domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich 

przechowywania, a więc w Szkole,  

8) Prace pisemne udostępnia się w klasie, w obecności nauczyciela, który dysponuje 

czasem na tego typu działania: konsultacje indywidualne, zebrania klasowe, na  spotkaniach 

wcześniej ustalonych z nauczycielem. 

 

1. Zasady oceniania zajęć edukacyjnych 

 

§ 36. 

 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

1) stopień celujący - 6 

2) stopień bardzo dobry - 5 
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3) stopień dobry - 4 

4) stopień dostateczny - 3 

5) stopień dopuszczający - 2 

6) stopień niedostateczny - 1 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych - kryteria na poszczególne stopnie szkolne: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

realizowany w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle 

posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań i problemów 

nietypowych, wykraczających poza realizowany program nauczania przedmiotu,  lub 

b) osiąga sukcesy w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (regionalnym) lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:                                     

opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu 

realizowanym w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w samodzielnym 

rozwiązywaniu zadań i problemów, także w nowych sytuacjach,  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania przedmiotu, realizowanym w danej klasie, w stopniu  

umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów typowych o średnim 

stopniu trudności,  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości                          

i umiejętności ujęte w programie nauczania przedmiotu, realizowanym w danej klasie,                  

w stopniu umożliwiającym poprawne rozwiązywanie zadań i problemów typowych                     

o małym stopniu trudności;  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: nie w pełni opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu, realizowanym w danej 

klasie, ale braki te nie uniemożliwiają kontynuowania nauki tego przedmiotu oraz 

rozwiązywania typowych, prostych zadań o niewielkim stopniu trudności;  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych, 

najważniejszych wiadomości i umiejętności ujętych w programie nauczania przedmiotu 

realizowanym w danej klasie, nie potrafi wykonać elementarnych zadań o minimalnym 

stopniu trudności, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

kontynuowanie nauki danego przedmiotu w klasie programowo wyższej.  
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3. Przedstawione w ust. 2 zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych dotyczą także klasyfikacji śródrocznej.  

4. Nauczyciel lub zespół przedmiotowy opracowuje szczegółowe wymagania edukacyjne 

właściwe dla każdej oceny i przedstawia je uczniom  w pierwszym miesiącu nauki  każdego 

roku szkolnego.   

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki                  

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek fizyczny wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Zakres                           

i stopień dostosowania wymagań edukacyjnych uwarunkowany jest wskazaniami 

zawartymi w orzeczeniu lub opinii właściwej poradni    i ma na celu stworzenie możliwości 

uzyskania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia                              

i wymaganych na egzaminie dojrzałości i egzaminie gimnazjalnym. 

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony: 

a) na czas określony, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania 

fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych              

w opinii o ograniczonych możliwościach  wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wydanej przez lekarza,  

b) na czas określony, z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu 

podejmuje dyrektor na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w  tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W tym przypadku uczeń 

nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich 

oceniany 

1) Zaświadczenie lekarskie dostarczone powinno być do sekretariatu szkoły po uprzednim 

powiadomieniu nauczyciela przedmiotu. Podpisane przez nauczyciela  zwolnienie lekarskie 

świadczy o odnotowaniu go w dokumentacji szkolnej (dzienniku lekcyjnym). 
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2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” . 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, mają odzwierciedlać wkład 

pracy  i postępy ucznia, wyraźnie wskazywać co osiągnął, co dobrze zrobił, co i ile potrafi. 

9. Przy wystawianiu ocen nauczyciel musi brać pod uwagę następujące elementy:  

1) poziom opanowania treści wynikających z programu nauczania,  

2) zaangażowanie, aktywność, 

3) twórczość, kreatywność, 

4) samodzielność,  

5) przygotowanie do lekcji,  

6) współpracę w grupie. 

10. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie powinien pisać:  

1)więcej niż dwóch prac klasowych /zakres materiału obejmuje dział programowy/,  

2) nie więcej niż trzech sprawdzianów z materiału uzgodnionego z uczniami, jednak nie 

więcej niż 3 duże prace w jednym tygodniu, 

3) jednego dnia może się odbywać jeden sprawdzian lub jedna praca klasowa, 

4) informacja o terminie pracy klasowej powinna być przekazana uczniom i zapisana                    

w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym  wyprzedzeniem,   

5) nauczyciel jest zobowiązany oddać prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. Po upływie 

tego czasu prace te ulegają przedawnieniu i ponowne pisanie pracy z tego samego materiału 

nie jest możliwe, 

6) w przypadku długotrwałej nieobecności / zwolnienie lekarskie/ uczeń ma prawo 

poprawić pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem ; w przypadku 

nieobecności w szkole w dniu zapowiedzianej pracy klasowej, uczeń jest zobowiązany do 

jej napisania na najbliższych zajęciach z tego przedmiotu, 

7) jeżeli nauczyciel nie oddał pracy pisemnej, to nie ma prawa zrobić  następnej, 

8) na ósmej godzinie lekcyjnej nie powinno być żadnej pracy pisemnej / może się to odbyć 

tylko w wyniku wcześniejszych uzgodnień/.  

11. Uczeń ma prawo w terminie dwutygodniowym poprawić każdą ocenę niedostateczną, 

uzyskaną jednak wyłącznie z prac wymienionych w pkt. 1 i 2, na zasadach uzgodnionych                 

z nauczycielem.  
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12. W przypadku braku możliwości ocenienia ucznia /absencja na klasówce, lekcji 

powtórzeniowej/ stosuje się sygnaturę „n”. W ciągu dwóch tygodni w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem uczeń zostanie sprawdzony z wiadomości z tego materiału. 

Jeżeli nie stawi się na umówiony termin nauczyciel ma prawo zapytać go na najbliższej 

lekcji, kiedy będzie obecny.  

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

14. O postępach edukacyjnych ucznia rodzice otrzymują informację w czasie odwiedzin w 

ośrodku ( dwa razy w roku szkolnym), a ocenach śródrocznych po zakończeniu pierwszego 

semestru, w terminie określonym w kalendarzu szkolnym na dany rok. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19, 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia  zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem  Aspergera,                    

z nauki drugiego języka obcego. 

18. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 17, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

1) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

19. Wychowawca informuje o proponowanych ocenach  rocznych rodziców wychowanków 

Informacja ta nie jest równoznaczna z wystawieniem oceny. Uczeń, który  w okresie od 

poinformowania do wystawienia oceny klasyfikacyjnej podwyższy lub obniży zasób 

wiedzy i umiejętności albo przestanie uczęszczać na zajęcia może otrzymać ocenę inną od 

proponowanej lub być nieklasyfikowany.  

3. 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 cząstkowych 

jest równa ocenie, o którą się ubiega  lub jest od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

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

          długotrwałej choroby);  

      2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

      3) przystąpienie do przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac  

          pisemnych;  

      4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

         (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

         niedostatecznych;  

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

          konsultacji indywidualnych.  

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

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 5 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  warunków wymienionych w punkcie 4 

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

przyczynę jej odrzucenia.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5  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. 
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4. Zasady oceniania zachowania ucznia 

 

§ 37. 

 

1. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia jest integralną częścią klasyfikacji. 

2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie ma wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej i ukończenia Szkoły, z  zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  

4. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić 

od uwzględnienia jednego z punktów składowych oceny zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 38. 

 

1. Ocenę  z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie,  

6) naganne. 

2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. 
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1) Podstawą do ustalenia oceny z zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia 

zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie.  

2) Kartę oceny zachowania, dokumentację, proces oceniania prowadzi wychowawca klasy 

w ciągu całego roku szkolnego. 

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

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z zachowania, 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania. 

4. Ustalając ocenę z zachowania wychowawca bierze pod uwagę: 

1) opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w tej klasie, 

2) opinię klasy, 

3) samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu 

(udział w zajęciach pozaszkolnych powinien uczeń udokumentować). 

5. Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego 

semestru. (Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną 

ocenę z zachowania, to roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż dobra). 

1) Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę. 

2) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

3) Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenia Szkoły. 

4) Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o przewidywanej dla niego 

ocenie na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

5) W przypadku oceny nagannej wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia. 

6) Zachowanie ucznia ocenia się w czterech kategoriach: 

1) frekwencja, 

2) kultura osobista, 

3) zaangażowanie w życie Szkoły, 

4) bezpieczeństwo i przestrzeganie obowiązków wynikających za Statutu Szkoły                               

i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły. 
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5.  Zasady klasyfikacji 

 

§ 39. 

 

1. Klasyfikacja  śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu według skali określonej odpowiednio w § 37 ust. 1. i § 39 ust. 1. 

Statutu Szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w 

styczniu. Datę klasyfikacji w danym roku szkolnym określa się każdorazowo w kalendarzu 

pracy szkoły. 

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

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

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                        

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 37 ust. 1. i § 39 

ust. 1. Statutu MOS. 

2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w czerwcu. Datę  

klasyfikacji w danym roku szkolnym określa się każdorazowo w kalendarzu pracy szkoły.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

uczących w danej klasie, uczniów klasy oraz ocenianego ucznia. Uczeń, który uzyskał za 

pierwszy semestr ocenę niedostateczną obowiązany jest do zaliczenia tych treści 

programowych w trybie i formie wyznaczonej przez  nauczyciela nie później niż do 31 

marca danego roku szkolnego. Niezaliczenie treści programowych  z I semestru wpływa na 

ocenę roczną, jednak nie uniemożliwia  uzyskania promocji do klasy programowo wyższej 

lub zakończenia edukacji. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowi,  który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza 

się także oceny uzyskane z tych zajęć. Roczna ocena  klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

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

ukończenie szkoły. 

5. Najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), na piśmie,                            

o przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych                           

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.  
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6. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego: 

1) rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

2) rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 

3) Na miesiąc  przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)                                 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

Nieobecność ucznia na lekcji, na której podawano przewidywane oceny nakłada na niego                   

i jego rodziców (prawnych opiekunów) obowiązek skontaktowania się z nauczycielem                       

w celu poznania proponowanej oceny. 

 

 

ROZDZIAŁ IV  OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

(CD.) 

 

Odwołanie od oceny z zachowania. 

 

§ 40. 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została  ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie  2 dni robocze od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku - odrzuca go albo powołuje 

komisję która, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 
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3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

5.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 41. 

 

Odwołanie od oceny z zajęć edukacyjnych.  

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor  

powołuje komisję która:  

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika (w przypadku gimnazjum), 

informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych. 

2) w przypadku języka obcego – forma badania do wyboru przez ucznia (ustna lub 

pisemna). 

3) ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
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3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w Ośrodku inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne, 

4) nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                          

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

6.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,  

3) zadania (pytania) sprawdzające, 

4) ustaloną ocenę. 

7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą  

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa  w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

9. Badanie wiedzy i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: technologia informacyjna, informatyka i wychowanie fizyczne, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

10. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań  

musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. 
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11. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

 

Egzamin poprawkowy. 

§ 42. 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, plastyki, 

muzyki i techniki, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Nauczyciel, w określonym przez dyrektora terminie, podaje uczniowi przygotowującemu 

się do egzaminu poprawkowego zakres materiału zgodny z podstawą programową                             

i realizowanym przez siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające 

możliwość uzyskania przez zdającego każdej z ocen zapisanych w statucie oraz zapoznaje 

ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego. 

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

letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.                          

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                      

w szczególności: 
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      1)   skład komisji, 

      2)   termin egzaminu poprawkowego, 

      3)   pytania egzaminacyjne, 

      4)   ustaloną ocenę z  egzaminu poprawkowego. 

           Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Na wniosek 

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu 

poprawkowego jest udostępniana do wglądu. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej   (semestru 

programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  w klasie programowo 

wyższej (semestrze programowo wyższym). 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora Szkoły 

zastrzeżenia dotyczące trybu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 43. 

 

1. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej                      

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej  połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub 

wszystkich przedmiotów. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może  wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego, plastyki, muzyki oraz 

techniki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2i 3, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                  

w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) ustaloną ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Na wniosek 

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu. 

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 42 ust. 8. 

12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Ośrodku. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora . 
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15. W przypadku nieklasyfikowaniu ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 44. 

 

Zasady promocji, ukończenia szkoły i otrzymywania świadectwa z wyróżnieniem. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 42 ust. 10. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w pkt. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych i uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 42 ust. 10,  

2) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, 

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w pkt. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły w części dotyczącej szczególnych 

osiągnięć ucznia odnotowuje się: 

1)  uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem -                            

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

 



37 

 

 

§ 45. 

 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych                   

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,               

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora Ośrodka, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.  

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły 

 

 

 

IV.  ORGANIZACJA  SZKÓŁ  I GRUP WYCHOWAWCZYCH W OŚRODKU. 

 

§ 46. 

 

1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie. 

2. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny. 

3. W arkuszu, o którym mowa w ust.2 zamieszcza się liczbę przedmiotów i godzin 

określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i  

podstawą  programową, wybraną z zestawu programów dla danej klasy. 
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4. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, 

zespołami, organizacjami i pracownikami reguluje każdorazowo na początku roku   

szkolnego arkusz organizacyjny i wykaz zadań dodatkowych. 

5. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego  arkusza 

organizacyjnego, przy uwzględnieniu zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

6. Podstawową formą pracy szkoły podstawowej są zajęcia dydaktyczne prowadzone                        

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

8. Zajęcia nadobowiązkowe (koła zainteresowań, kluby, zespoły wyrównawcze) mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w ramach pracy wychowawczo-

opiekuńczej w internacie. 

9. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust.8 wynosi 45 minut. 

10. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może 

przekraczać 12 uczniów. 

11. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                           

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu w dalszej treści „wychowawcą”. 

12. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności  wychowawcy 

prowadzą swój oddział przez cały proces kształcenia. 

13. W zakresie powierzonych obowiązków wychowawca klasy: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami, 

2) w zależności od potrzeb indywidualnych uczniów oraz możliwości szkoły udziela 

uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, 

3) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

14. W oparciu i na zasadach określonych prawem dopuszcza się śródroczne promowanie do 

klasy programowo wyższej. 

§ 47. 

 

1. Struktura organizacyjna obejmuje klasy V – VIII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący do 16 wychowanków. 
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§ 48. 

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane               

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii przez trzy kolejne dni odbywają rekolekcje 

wielkopostne w wyznaczonym terminie. 

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są opieką. 

 

§ 49. 

 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły               

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 50. 

 

1. Ośrodek może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

dyrektorem Ośrodka a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami              

a szkołą wyższą. 

2. Ośrodek może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie                        

z odrębnymi przepisami. 
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§ 51. 

 

Funkcjonowanie systemu doradztwa zawodowego 

1.  Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie 

Ośrodka pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, 

uzdolnień, zainteresowań, możliwości.  U podstaw wprowadzenia WSDZ leży przekonanie, 

że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych 

uczniów. Ośrodek, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, 

wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności              

i cechy zachowania. Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada, że 

wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia, 

WSDZ obejmuje indywidualną  i grupową pracę z uczniami, Radą Pedagogiczną                            

i w miarę możliwości z rodzicami, ma charakter planowych działań. 

2.    Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:  

Cel główny:  

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.  

Cele szczegółowe:  

Wychowankowie:  

- poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,   

- rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,  

- rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych,  

- wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić 

swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,  

- są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej 

przyszłości zawodowej,  

- są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,  

- znają czynniki trafnego wyboru zawodu,  

- posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,  

- znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,  

- znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,  
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- wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych                         

z wymaganiami szkoły,  

- znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,  

- znają źródła informacji edukacyjnej,  

- są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,  

- znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.  

Nauczyciele i wychowawcy:  

- wykorzystują wiedzę o wychowanku, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili,  

- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,  

- rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,  

- wspierają decyzję edukacyjną swoich wychowanków,  

- realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,  

- wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do 

specjalistów,  

- włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji 

doradztwa zawodowego w Ośrodku.  

3.    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:  

 poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań,  

 poznawanie zawodów,  

 indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły 

ponadpodstawowej,  

 udzielanie informacji edukacyjnej,  

 konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich, 

  pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju 

edukacyjno- zawodowego.  

W ramach pracy z Radą Pedagogiczną : 

 Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego , 

  Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Ośrodku, 

  Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki 

edukacyjnej, a później drogi zawodowej i roli pracownika, 

 Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki.  
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W ramach pracy z wychowawcami :  

 Realizację zadań wynikających z programu doradztwa zawodowego w formie 

pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami,  

 prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz                         

z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek zawodoznawczych, itp.  

W ramach pracy z pedagogiem szkolnym:  

 Wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców i wychowanków poprzez 

udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów typu: scenariusze lekcji, 

kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań, 

  przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa 

zawodowego i struktury szkolnictwa ;  

 organizowanie spotkań ze specjalistami z PPP, reprezentantami różnych zawodów 

np. rodzicami czy absolwentami.  

W ramach pracy z rodzicami:  

 prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej Ośrodka na rzecz wychowanków,  

 zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjnych przez ich dzieci,  

 włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły,  

 przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego 

poziomach,  

 indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,  

 gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjno - 

zawodowej.  

Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego realizującego działania                 

w ramach WSDZ.  

Zadania:  

  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania wychowanków na informacje                          

i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,  

 wskazywanie źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów               

i zatrudnienia,  

 wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, 

instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych                   

w życiu codziennym i zawodowym,  

 udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych  i ich rodzicom,  
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 prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających wychowanków                     

w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie 

ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz 

wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,  

 kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych                          

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej Ośrodka, wspieranie 

rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy                

z uczniami, 

  współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem Ośrodka, 

realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, 

systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy               

o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz 

udostępnianie ich osobom zainteresowanym, sporządzanie sprawozdań                                

z prowadzonej działalności, współpraca z instytucjami wspierającymi 

wewnątrzszkolny system doradztwa: centrum kariery, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne. 

  pozyskiwanie informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów 

multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.). 

  Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności                 

i predyspozycji).  

  Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe 

służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. 

poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania 

kariery zawodowej i innych;  

 warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych. 

  Poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców                       

i stowarzyszeń pracodawców.  

4. Spodziewane efekty z działalności Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego:  

   1. Wychowankowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy psychiczne, 

osobowość, temperament.  

   2. Wychowankowie powinni zdobyć umiejętność efektywnego komunikowania się                     

z rówieśnikami i ludźmi dorosłymi (przedstawicielami różnych zawodów).  

   3. Wychowankowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania 

określonych czynności.  

   4. Wychowankowie  zdobędą informacje o różnych zawodach, a tym samym będą lepiej 

przygotowani do wejścia na rynek pracy.  
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   5. Poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami.  

   6. Zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, 

predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.  

   7. Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy.  

   8. Wychowankowie łatwiej będą podejmować efektywne decyzje o dalszym kształceniu.  

   9. Wychowankowie zdobędą wiedzę o systemie szkolnictwa średniego.  

   10.Wychowankowie poznają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół.  

   11.Wychowankowie zdobędą wiedzę dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

   12.Wychowankowie będą dokonywać selekcji informacji związanych z rynkiem pracy.  

   13.Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej.  

5.   Monitoring i ewaluacja:  

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa jest niezbędna, aby działania Ośrodka 

były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami  wychowanków. W tym celu potrzebna będzie:  

   1.Obserwacja zajęć grupowych i indywidualnych.  

   2.Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

 

§ 52. 

 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna 

służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu 

podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-

rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości                         

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych 

przedmiotów. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych itp.), 
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2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 

we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i 

piękno zawarte w treści książek, 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i 

czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;  

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

innych dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;  
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4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

 

§ 53. 

 

1. Szczegółową organizację opieki wychowawczej w grupach w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny, który obejmuje liczbę godzin wychowawczych zgodnie                     

z odpowiednim ramowym rozkładem dnia  oraz planowaną ilością grup wychowawczych. 

2. Grupa wychowawcza liczy12 wychowanków. 

3. Godzina pracy wychowawcy wynosi 60 minut. 

4. Podstawową formą pracy grup są zajęcia programowe i regulaminowe odbywające się 

zgodnie z obowiązującym rozkładem dnia. 

5.Zaburzenia i deficyty rozwojowe wychowanków eliminowane są przy stosowaniu takich 

procesów resocjalizacyjnych, jak: 

1) likwidowanie zaniedbania pedagogicznego i anoreksji szkolnej, 

2) kształtowanie dyscypliny autokontroli wraz z pobudzeniem zainteresowania życiem 

społecznym, 

3) rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych, 

4) pobudzanie zainteresowania wiedzą naukową i kulturą, 

5) kształtowanie poszanowania zdrowia i rozwoju kultury fizycznej, 

6)  przygotowanie do życia w rodzinie, 

7) kształtowanie postaw obywatelskich, 

6. Celem pracy wychowawczo-opiekuńczej jest: 

1) integrowanie grup wychowawczych, 

2) intelektualny rozwój wychowanków, 

3) modelowanie osobowości wychowanków, 

4) przygotowanie wychowanków do życia w świecie dorosłych. 
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7. Opiekę nocną sprawuje pracownik pedagogiczny oraz pracownik ośrodka wspomagający 

wychowawcę. 

8. Zasady sprawowania opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad wychowankami oraz czas 

pracy i zakres obowiązków pracowników sprawujących tę opiekę w Ośrodku określa 

dyrektor Ośrodka. 

9. W celu zapewnienia jednolitych oddziaływań socjoterapeutycznych Ośrodek prowadzi 

pedagogizację środowiska rodzinnego wychowanków. 

10. Ośrodek może przyjmować na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) słuchaczy 

zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących  nauczycieli 

– na podstawie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy dyrektorem Ośrodka,                      

a jednostką typującą do odbycia praktyki. 

 

§ 54. 

 

 

Organizacja współdziałania ośrodka ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami                   

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

1. W Ośrodku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i 

rady rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne. 

 

 

§ 55. 

 

 

Organizacja wolontariatu   

 

1. Wolontariat rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne wychowanków. 

2. W Ośrodku może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym                     

i metodycznym Dyrektora Ośrodka. 
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3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Ośrodka opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora Ośrodka. 

 

 

V. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W OŚRODKU 

 

§ 56. 

 

W celu realizacji zadań wynikających z przywołanych w § 1 aktów normatywnych                           

i postanowień określonych niniejszym Statutem w Ośrodku zatrudnia się pracowników: 

1) pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga, bibliotekarza, 

2) ekonomicznych i administracyjnych, 

3) obsługi. 

 

§ 57. 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) rzetelnego realizowania funkcji dydaktycznej i wychowawczej Ośrodka. 

2) realizowania programu kształcenia i wychowania w ramach powierzonych przedmiotów, 

osiągając w stopniu optymalnym zadania i cele ustalone w planach pracy. 

3) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu                   

o rozpoznawanie ich potrzeb. 

4) bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego oceniania i traktowania wszystkich   

uczniów. 

5) informowania rodziców uczniów, wychowawców klas, dyrektora oraz rady 

pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. 

6) dążenia do korekty negatywnych postaw oraz rozwoju osobowości ucznia  i własnej. 

7)wspierania swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań. 
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8) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub kół 

zainteresowań. 

9) organizacji i udziału w letnich lub zimowych formach wypoczynku. 

10) dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

11) wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. 

12) udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w Ośrodku                 

i przez instytucje wspomagające. 

13) nauczyciel ma możliwość do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego 

nauczycieli, na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. 

14) indywidualizowania pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

2. Nauczyciel uprawniony jest do: 

1) decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w zakresie nauczania powierzonego nauczycielowi przedmiotu, 

2) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów powierzonych mu 

uczniów, w tym współdecydowania o ich ocenie z zachowania, 

3) wnioskowania w sprawie zastosowania wobec powierzonych mu uczniów nagród, 

wyróżnień oraz kar regulaminowych, 

4) w wypadku prowadzenia koła zainteresowań lub zespołu, decydowania o treści jego 

programu. 

 

§ 58 

 

Nauczyciel wychowawca 

 

1. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 

możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów oraz ich potrzeb. 
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4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie działań zespołowych; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz 

między uczniami a innymi członkami społeczności Ośrodka. 

5. Wychowawca w celu realizacji działań, o których mowa w ust. 4: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 

2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych. 

3) współdziała z nauczycielami; 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych, 

c) włączenia ich w sprawy życia klasy i Ośrodka. 

5) współpracuje z pedagogiem i psychologiem w rozpoznaniu potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień ; 

6) organizuje odpowiednie formy pomocy na terenie Ośrodka, zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

7)  informuje rodziców o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów wychowanków; 

8) wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi 

dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora Ośrodka oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy określa dyrektor Ośrodka. 

8. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, 

nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy, w szczególności za: 

1) użycie wobec ucznia siły fizycznej; 

2) pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków 

farmakologicznych lub alkoholu; 

3) niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego 

konfliktu z klasą. 

9. Zmiana wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy: 

1) wyrazi na to nauczyciel zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji; 

2) zachodzą inne uzasadnione okoliczności. 

10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
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§ 59. 

 

1. Zadaniem wychowawcy grupy jest organizowanie pracy wychowawczej  i opiekuńczej        

w grupie, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego adaptacji, 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie: 

a)w miarę trafne i rzetelne poznawanie wychowanków za pomocą różnych technik 

badawczych, 

b) pełne rozeznanie warunków bytowych i rodzinnych wychowanków, 

c) udzielanie pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień wychowankom, którzy zwrócą się do niego            

z problemami, 

d) udzielanie wyczerpujących wyjaśnień wychowankom wyrażającym opinie i wątpliwości 

dotyczące wychowania, 

e) natychmiastowe reagowanie na przejawy przemocy fizycznej bądź psychicznej wobec 

wychowanka, 

f) wychodzenie naprzeciw potrzebom wychowanków w sferze ich zainteresowań                            

i uzdolnień, 

g) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, zarówno uzdolnionego, jak                       

i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami, 

h) otoczenie szczególną troską wychowanków sprawiających trudności wychowawcze, 

i) okazywanie wobec wychowanków zrozumienia, cierpliwości oraz dyskrecji  w sprawach 

osobistych wychowanków i ich rodziców, 

j) udzielanie pomocy w nauce, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków: 

a) współdziałanie z radą grupy wychowanków, której jest statutowym opiekunem                          

z ramienia rady pedagogicznej, 

b) aktywizowanie wychowanków w kierunku działania na rzecz kolegów oraz dbałości                    

o pomieszczenie mieszkalne i internat, 

c) kształtowanie umiejętności zespołowego działania oraz stwarzania warunków do 

samooceny i samodyscypliny poszczególnych wychowanków, 

d) organizowanie różnych form życia zespołowego o charakterze rekreacyjnym, 

poznawczym i kulturalno-rozrywkowym, 
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e) rozwijanie w wychowankach poszanowania środowiska naturalnego i postaw 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

3) współpraca i utrzymanie kontaktu z rodzicami wychowanków: 

a) informowanie rodziców (opiekunów) o stanie adaptacji wychowanka, wynikach w nauce, 

potrzebach opiekuńczych, 

b) systematyczne obserwowanie postępów wychowanków w nauce, 

c) zapoznanie wychowanków i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania określonymi odrębnymi przepisami oraz postanowieniami         

szczegółowymi, przyjętymi w Ośrodku, 

d) okazywanie pomocy rodzicom (opiekunom) w ich działaniach, 

4) opracowywanie, w oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentacji osobowej 

wychowanka, miesięcznej obserwacji oraz wstępnej diagnozy pedagogicznej  

indywidualnego programu resocjalizacyjno-wychowawczego dla każdego wychowanka 

przydzielonego do grupy wychowawczej, 

5) dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie                  

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                         

i światopoglądów, 

6) kierowanie się w podejmowanych przez siebie działaniach dobrem wychowanków, 

troską o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej wychowanka, 

7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy wychowawczej, 

2. Wychowawca ma możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego 

nauczycieli, na  zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. 

 

§ 60. 

  

1. Pracownicy, o których mowa w §57, §58, § 59, odpowiadają służbowo przed dyrektorem 

za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w nauczanym przez nauczyciela 

przedmiocie oraz powierzonych nauczycielowi klasach stosownie do realizowanego 

programu         i warunków, w jakich działał, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych przydzielonych 

nauczycielowi, 
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2. Pracownicy, o których mowa w § 58,§59, § 60 odpowiadają służbowo przed władzami 

szkolnymi, cywilnie lub karnie za: 

1) nieprawidłowy nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, w czasie 

przydzielonych nauczycielowi dyżurów oraz na zajęciach pozalekcyjnych, 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru, 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych 

nauczycielowi przez dyrektora, a będących wynikiem braku nadzoru i zabezpieczenia.  

 

§ 61. 

 

1. W celu realizowania zadań statutowych w Ośrodku zatrudnia się pracownika 

pedagogicznego na stanowisku: 

1) pedagoga, 

2) psychologa, 

2. Pracownicy, o których mowa w ust.1 realizują swoje zadania poprzez prowadzenie 

działalności diagnostycznej, terapeutycznej oraz profilaktycznej z wychowankami 

przebywającymi w Ośrodku w zakresie: 

1) diagnozy – w tym celu prowadzą badania, dokonują diagnozy potrzeb edukacyjnych, 

odchyleń i zaburzeń rozwojowych, 

2) terapii – prowadzą różnorodne formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, udzielając 

konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w tym zakresie, 

3) doradztwa – psychologicznego i pedagogicznego dla wychowanków, rodziców, 

nauczycieli i wychowawców, 

4) profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych – wspierając rodzinę, 

popularyzując wiedzę psychologiczną i pedagogiczną inicjując różnorodne formy pracy 

wychowawczej. 

 

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń 

szkolnych. 
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2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb. 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego ośrodka w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego ośrodka. 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez ośrodek na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu. 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

 

4. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

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

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających              

z programu wychowawczego ośrodka. 

6) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, różnych form terapii oraz zajęć                         

o charakterze terapeutycznym.  

7) zapobieganie zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspieranie ich rozwoju. 
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§ 62. 

 

1. Pracownicy, o których mowa w § 61 ust.1 sprawują indywidualną opiekę psychologiczną 

i pedagogiczną nad wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze w  środowisku 

oraz w przystosowaniu się do życia w Ośrodku. Nie prowadzą grupy wychowawczej, 

posiadają uprawnienia przysługujące nauczycielom zatrudnionym  w  Ośrodku. 

2. Wymiar czasu pracy psychologa, pedagoga określają odrębne przepisy. 

 

§ 63. 

 

W Ośrodku zatrudnia się nauczyciela bibliotekarza 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania 

ich zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 
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7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

 

§ 64. 

 

1. W Ośrodku zatrudnia się na zasadach określonych przepisami prawa pracy pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Kompetencje w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami, 

o których mowa w ust.1, w tym także określania zakresu ich obowiązków                                         

i odpowiedzialności przysługują dyrektorowi Ośrodka. 

3. Zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy, 

dotyczące sposobu wynagradzania pracowników w placówkach oświatowych. 

4. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

2) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

5. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku uczestniczą w zarządzeniu Ośrodkiem w zakresie i na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 65. 

 

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni mają prawo tworzenia związków zawodowych 

i zrzeszania się w tych związkach na zasadach określonych w ustawie o związkach 

zawodowych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA OŚRODKA 

 

§ 66. 

 

W Ośrodku tworzone są systemy organizacyjne umożliwiające realizację zadań Ośrodka na 

dwóch płaszczyznach: szkoły i grup wychowawczych. 

 

§ 67. 

 

1. Wychowankami Ośrodka jest młodzież w wieku do 18 lat, niedostosowana społecznie, 

zagrożona uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania. W uzasadnionych  przypadkach 

wychowankami mogą być także osoby powyżej 18 roku życia, jeżeli jest to niezbędne                       

z powodu kontynuowania nauki lub z powodu innych sytuacji   losowych, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 19 roku życia. 

2. Podstawą przyjęcia do Ośrodka młodzieży, o której mowa w ust.1 jest: 

1) skierowanie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

2) pisemna prośba rodziców. 

3. Podstawowa dokumentacja wychowanka obejmuje: 

1) skierowanie starosty, 

2) orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

3) dokumentację zdrowotną (nr ubezpieczenia zdrowotnego, karta zdrowia ucznia, karta 

szczepień), 

4) numer ewidencyjny PESEL, 

5) potwierdzenie miejsca zamieszkania, 

6) odpis skrócony aktu urodzenia, 

7) w przypadku sierot lub półsierot odpisy aktów zgonu rodziców, 

8) odpis arkusza ocen lub świadectwa szkolnego, 

9) zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie z rejonowego biura pracy                      

o świadczeniach z tytułu braku pracy, 

10) opinie pedagogiczno-psychologiczne. 
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§ 68. 

 

1. Rodzice (opiekunowie) wychowanków zobowiązani są do wyposażania swoich dzieci                 

w odzież i inne przedmioty użytku osobistego, a także do pokrywania kosztów ich 

wyżywienia zgodnie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. W Ośrodku świadczona jest opieka całodobowa. 

3. Wychowankowie mogą być urlopowani do domu rodziców (opiekunów prawnych) lub 

bliskich krewnych. 

4. Urlopowanie, o którym mowa w ust.3 poza uzasadnionymi przypadkami lub wypadkami 

losowymi winno następować w dniach wolnych od nauki. 

5. Urlopowanie wychowanka, o którym mowa w ust.3 z uwzględnieniem ust.4 odbywa się  

na  wniosek wychowawcy. 

6. Urlopu z zachowaniem procedury określonej w ust.5 udziela dyrektor Ośrodka. 

7. Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd opiekuńczy ograniczył prawo osobistej 

styczności z dzieckiem odbywają się na zasadach określonych przez sąd. 

 

§ 69. 

 

W przypadku samowolnego opuszczenia przez wychowanka Ośrodka lub nie zgłoszenia się 

w wyznaczonym terminie, po usprawiedliwionej nieobecności dyrektor Ośrodka: 

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające i sporządza notatkę lub protokół, 

2) powiadamia o zaistniałym fakcie, w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia, rodziców 

(opiekunów prawnych) wychowanka, policję oraz sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia. 

 

§ 70. 

 

1. Ośrodek jest zobowiązany do stałego analizowania i badania zasad pobytu 

wychowanków w Ośrodku.  

2. Przygotowanie i przebieg rekwalifikacji określają odrębne przepisy. 

 

 



59 

 

§ 71. 

 

O zmianie formy i zakresu sprawowania opieki nad wychowankami skierowanymi do 

Ośrodka na podstawie orzeczenia sądu, postanawia sąd sprawujący nadzór  nad 

wykonaniem orzeczenia. 

§ 72. 

 

1.  Wychowanek placówki w przypadku uzasadnionych dobrem wychowanka może być 

przeniesiony do innej placówki realizującej te same cele na podstawie: 

1) prośby wychowanka lub jego rodziców (opiekunów), 

2) wniosku rady pedagogicznej, 

3) wniosku sądu. 

2. O przeniesieniu wychowanka do innej placówki dyrektor Ośrodka powiadamia jego 

rodziców (opiekunów prawnych), oraz stosownie do okoliczności sąd nadzorujący 

wykonanie orzeczenia. 

3. Z chwilą przeniesienia wychowanka, dokumenty wraz z aktualną opinią psychologiczną     

i pedagogiczną przekazane zostają do przejmującej wychowanka placówki. 

 

§ 73. 

 

1. Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu: 

1) decyzji o rezygnacji, podjętej przez rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka, 

2) ustąpienia przyczyn umieszczenia, w tym usamodzielnienia wychowanka objętego 

opieką całkowitą, 

3) zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki, 

4) skreślenia wychowanka z listy wychowanków Ośrodka, 

5) decyzji sądu. 

2. Dyrektor placówki, w drodze decyzji może skreślić wychowanka z listy wychowanków 

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu   

Wychowanków. 

3. Skreślenie wychowanka z listy wychowanków Ośrodka następuje w przypadku:  
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1) nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Ośrodku trwającej ponad 2 tygodnie. 

Po dwóch tygodniach nieobecności rodzice, opiekunowie prawni wychowanka 

poinformowani są pisemnie o nierealizowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego. 

2) braku współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

3) wielokrotnego rażącego naruszania zasad i regulaminu wychowanka, jeżeli pobyt 

wychowanka zagraża innym wychowankom z powodu przemocy, demoralizacji oraz 

ucieczek z ośrodka, kiedy wychowanek pozostaje bez opieki. Trzy ucieczki skutkują 

przedstawieniem propozycji skreślenia wychowanka z listy wychowanków Radzie 

Pedagogicznej. 

4. Dyrektor Ośrodka w terminie 14 dni od daty skreślenia powiadamia o skreśleniu 

wychowanka z listy wychowanków organ prowadzący, właściwy powiat i szkołę 

macierzystą wychowanka. 

5. Dyrektor przekazuje dokumenty wychowanka skreślonego z listy do instytucji lub osoby, 

która występowała z wnioskiem o umieszczenie wychowanka w Ośrodku. 

 

§ 74. 

 

Prawa i obowiązki wychowanków Ośrodka określa szczegółowo Regulamin wychowanka, 

stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Statutu. 

 

VII. DOKUMENTACJA OŚRODKA 

 

§ 75. 

 

1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym 

przedmiocie przepisami. 

2. W zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 1 wchodzi: 

1) ewidencja wychowanków oraz ich teczki osobowe z kompletną dokumentacją dotyczącą 

przebiegu nauczania: 

a)księgą ewidencji wychowanków 

b) dziennikami zajęć 
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c) kartami wyposażenia wychowanków 

d) dokumentacją osobistą wychowanków 

e) dokumentacją przebiegu nauczania 

2) dokumentacja dotycząca przebiegu pracy zawodowej nauczycieli, wychowawców, 

pracowników administracji i obsługi, 

3) dokumentacja finansowa i materiałowa. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

§ 76. 

 

Organ prowadzący Ośrodek zapewnia środki finansowe na utrzymanie oraz organizacyjne     

i kadrowe warunki realizacji zadań statutowych Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad 

działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

 

§ 77. 

 

1. Ośrodek używa pieczęci okrągłej, dużej i małej, z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej               

i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 2 w Wierzchowie Dworcu”. 

2. Pieczęci podłużnych z napisem: 

1) „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu”, 

2) „Szkoła Podstawowa nr 2 w Wierzchowie Dworcu”, 

 

§ 79. 

 

Zmiany w Statucie Ośrodka dokonywane są przez radę pedagogiczną Ośrodka   w oparciu       

o zasady określone niniejszym Statutem.  

Zmiany wprowadzono uchwałą rady pedagogicznej Ośrodka z dnia 10 października 2017 r. 

 


