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3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

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

poz. 649). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej „Szkołą”, jest szkołą publiczną  

i wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 2 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: 

Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

2. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy. 

3. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie  

oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się 

określenie „specjalna”. 

§ 3 

1. Siedzibą Szkoły jest budynek położony przy ulicy Kilińskiego 21 w Grodzisku 

Mazowieckim. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatu Grodziskiego, z siedzibą  

przy ulicy Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty, z siedzibą  

przy ulicy Aleje Jerozolimskie 32  w Warszawie. 

§ 4 

1. Szkoła kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

2. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum 

lub ośmioletniej szkoły podstawowej i aktualnego orzeczenia publicznej poradni  

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

3. Szkoła realizuje program kształcenia ogólnego zgodnie z podstawą programową ustaloną 

dla tego typu szkoły, organizuje zajęcia przysposabiające do pracy dostosowane  

do predyspozycji i możliwości uczniów, a ponadto zapewnia uczniom udział w zajęciach 

rewalidacyjnych. 

§ 5 

1. Nauka w Szkole trwa trzy lata. 

2. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres nauki o jeden rok. 

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna na podstawie 

analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia, po uzyskaniu opinii zespołu nauczycieli  

i specjalistów pracujących z uczniem oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

albo pełnoletniego ucznia. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 3, podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego 

w ostatnim roku nauki. 

5. Uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

§ 6 

Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa, bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 7 

1. Szczegółowe cele i zadania kształcenia ogólnego określa podstawa programowa 

kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

2. Głównym celem pracy Szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego  

i aktywnego życia na miarę ich możliwości, podejmowania ról społecznych typowych  

dla osób dorosłych oraz do jak najpełniejszej integracji ze społeczeństwem. 

3. Działalność edukacyjna Szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-

terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem 

oraz na programach przysposobienia do pracy, dostosowanych do możliwości 

psychofizycznych i percepcyjnych uczniów. 

§ 8 

1. Cele edukacyjne w szczególności obejmują: 

1) utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez uczniów na wcześniejszych 

etapach edukacyjnych; 

2) doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem (słownego  

lub z wykorzystywaniem alternatywnych metod komunikowania się) poprzez 

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się i zadawania pytań; 

3) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

4) wspomaganie rozwoju autonomii ucznia; 

5) kształtowanie umiejętności autoprezentacji; 

6) przygotowanie do aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej  

lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy, do  aktywnego 

uczestniczenia w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej; 

7) rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy, kształtowanie 

odpowiedzialności za realizację podjętych zadań; 

8) kształtowanie umiejętności i nawyków niezbędnych w pracy poprzez 

naśladownictwo, modelowanie zachowań, podejmowanie prób oraz wdrażanie  

do coraz dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych czynnościach; 

9) przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnorodnych prac 

mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia, nabycie kompetencji 

do prowadzenia gospodarstwa domowego i czynnego uczestniczenia w pracach  

na rzecz najbliższej rodziny; 

10) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na 

równi z innymi członkami danej zbiorowości poprzez pełnienie różnych ról 

społecznych; 

11) rozwijanie samodzielności i zaradności w sytuacjach życia codziennego, 

przygotowanie do załatwiania spraw osobistych w instytucjach i urzędach; 

12) osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę 

indywidualnych możliwości uczniów; 

13) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory  

i podejmowane decyzje; 

14) wdrażanie do kontrolowania emocji oraz rozwijania zdolności rozpoznawania 

stanów emocjonalnych u innych osób; 
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15) rozbudzenie wiary we własny siły, podnoszenie motywacji do pokonywania 

trudności; 

16) poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu 

różnych spraw, oraz trybu uzyskiwania tej pomocy; 

17) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu 

wolnego; 

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz uzdolnień i zainteresowań; 

19) doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej i kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

§ 9 

3. Szkoła realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  i ich niezależnego funkcjonowania poprzez: 

1) tworzenie warunków zapewniających uczniowi komfort psychiczny i poczucie 

bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających  

i doskonalących jego umiejętności samoobsługowe oraz zaradność życiową; 

2) zapewnienie uczniom udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych 

wspierających ich rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) tworzenie warunków umożliwiających uczniom dokonywania właściwego wyboru 

kierunków przyszłej pracy lub form aktywności zawodowej; 

4) organizowanie na terenie Szkoły różnorodnych pracowni, umożliwiających realizację 

przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności 

praktycznych w typowych i nowych sytuacjach; 

5) nawiązywanie kontaktu z instytucjami i zakładami pracy, w których uczniowie 

mogliby realizować zajęcia praktyczne lub w przyszłości uzyskać zatrudnienie; 

6) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych 

inicjatyw i odpowiedzialnemu decydowaniu; 

7) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się uczniów (w tym, jeśli 

to konieczne, wspomagających sposobów porozumiewania się), a także umiejętności 

czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych (w miarę możliwości ucznia), 

przydatnych w dorosłym życiu; 

8) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym,  

jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika; 

9) umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych  

i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe, 

kulturalne i inne), rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia; 

10) stwarzanie warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii  

z przyrodą, kształtowania postawy proekologicznej; 

11) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, 

jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy; 

12) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju; 

13) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i faktem, że niepełnosprawność 

intelektualna nie może być przyczyną żadnej dyskryminacji, uczenie rozumienia 

swoich praw i umiejętności ich egzekwowania; 

14) zapoznanie uczniów z organizacją życia społecznego i podstawowymi zasadami 

funkcjonowania państwa; 
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15) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami 

promującymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych; 

16) nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

§ 10 

Cele i zadania Szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, określający 

w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, 

patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie do życia  

w rodzinie, a także inne zagadnienia, ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej 

intelektualnie. 

§ 11 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje rada pedagogiczna z uwzględnieniem 

opinii Rady Rodziców. 

2. Działania  wychowawczo-profilaktyczne mają na celu promocję wartości pozytywnych. 

Promują zdrowy styl życia wolny od negatywnych uwarunkowań, nastawiony  

na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, zgodne z ogólnie przyjętymi 

normami życia społecznego. 

3. W trakcie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowane są 

następujące zadania: 

1) dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań; 

2) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez promowanie postaw 

prospołecznych; 

3) uczenie rozładowywania napięć emocjonalnych w sposób społecznie akceptowany, 

4) kształcenie umiejętności komunikowania się w dostępnym zakresie; 

5) wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

4. Powyższe zadania realizowane są poprzez następujące formy pracy: 

1) rozmowy kierowane i wywiady środowiskowe prowadzone przez wychowawców 

klas w celu rozpoznania sytuacji domowej uczniów; 

2) konkursy plastyczne; 

3) scenki sytuacyjne; 

4) dramę; 

5) gazetki ścienne; 

6) imprezy rekreacyjno-sportowe; 

7) szkolenia dla kadry pedagogicznej. 

§ 12 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest  dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Szczegółowy zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 13 

W Szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty. Zasady organizacji 

innowacji pedagogicznych i eksperymentów regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY 

§ 14 

1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna Szkoły, Rada Rodziców  

i Samorząd Uczniowski. 
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2. Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego. 

§ 15 

Zadania i kompetencje organów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego. 

§ 16 

Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 17 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany każdego roku przez dyrektora,  

na podstawie ramowego planu nauczania, w terminie wyznaczonym przez organ 

prowadzący Szkołę i odpowiednie przepisy prawa oświatowego. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

Szkoły, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych finansowanych  

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

§ 18 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych. 

§ 19 

1. W organizacji Szkoły wyodrębnia się jeden etap edukacyjny obejmujący trzy lata nauki. 

2. Zgodnie z ramowym planem nauczania w Szkole realizowane są następujące zajęcia: 

1) zajęcia edukacyjne: 

a. funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

b. zajęcia rozwijające komunikowanie się 

c. zajęcia kształtujące kreatywność, 

d. przysposobienie do pracy, 

e. wychowanie fizyczne, 

f. etyka; 

2) zajęcia rewalidacyjne. 

§ 20 

1. Zajęcia przysposobienia do pracy przygotowują ucznia, zgodnie z jego predyspozycjami  

i możliwościami, do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach: 

1) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, 

2) gospodarstwo domowe, 

3) prace ogrodnicze, 

4) prace biurowe 

5) elementy bukieciarstwa, 

6) elementy tkactwa, 

7) elementy szycia ręcznego 

8) sporządzanie i wydawanie posiłków, 

9) prace w szatni, 

10) pakowanie różnych przedmiotów, 

11) ceramika 

§ 21 



STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

 

9 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. 

2. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie 

braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń  

oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. 

3. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie edukacyjno-

terapeutycznym, uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

§ 22 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne  

i możliwości psychofizyczne. 

3. Ważnym kryterium jest dobro ucznia i stworzenie dla niego najkorzystniejszych 

warunków, przygotowujących go do wchodzenia w dorosłe życie. 

§ 23 

4. Liczba uczniów w oddziale wynosi: 

1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym – nie więcej niż 8; 

2) dla uczniów z autyzmem – nie więcej niż 4; 

3) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie 

więcej niż 4. 

4) dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności – nie więcej niż 5. 

§ 24 

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) indywidualne programy edukacyjne, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, 

3) program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału. 

2. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych 

form i metod pracy oraz zasad nauczania. 

§ 25 

1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego są organizowane w oddziałach, zajęcia edukacyjne w ramach 

przysposobienia do pracy mogą być realizowane w zespołach międzyoddziałowych. 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są prowadzone na terenie Szkoły. 

W uzasadnionych wypadkach poszczególne zajęcia w ramach przysposobienia do pracy, 

mogą odbywać się  na terenie innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Szkołą, a daną jednostką. 

§ 26 

1. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym 

niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych  

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć  

w okresie tygodniowym. 

§ 27 
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Zajęcia mogą odbywać się w blokach edukacyjnych, w systemie bezdzwonkowym,  

z zachowaniem czasu ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć, na podstawie ramowego 

planu nauczania. 

§ 28 

W zależności od warunków naboru i potrzeb, Szkoła może nie mieć pełnego ciągu klas, może 

tworzyć klasy łączone. 

§ 29 

Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązku szkolnego 

w oddziałach klasowych, prowadzone jest nauczanie indywidualne według obowiązujących 

przepisów, zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym Szkoły, na podstawie orzeczeń wydanych 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 30 

1. W ramach posiadanych środków finansowych Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów, uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania. 

2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. 

§ 31 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Klub 

wolontariusza, prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

2. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa Statut Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 32 

1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć 

rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, przerw między zajęciami oraz w czasie innych zajęć 

prowadzonych poza Szkołą.  

2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 33 

Uczniowie Szkoły mogą korzystać z biblioteki  i świetlicy, zgodnie z postanowieniami  

Statutu Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 34 

1. Szkoła współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie kształcenia, 

wychowania, opieki i profilaktyki uczniów. Szczegółowe zasady współpracy Szkoły  

z rodzicami/opiekunami prawnymi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego. 

§ 35 

2. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

poradniami specjalistycznymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i ich rodzicom w zakresie orzecznictwa, wspomagania wszechstronnego 

rozwoju, profilaktyki uzależnień, wspomagania funkcji wychowawczej. 

§ 36 

Za prawidłową realizację zadań w przebiegu nauczania odpowiada Dyrektor. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 37 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników 

administracji i obsługi, zgodnie ze stosownymi przepisami. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami 

tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia,  

w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną, indywidualnego programu 
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edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego  

dla danego oddziału. 

3. Koordynatorem prac zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest wychowawca oddziału. 

§ 38 

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy: 

1) poznanie warunków życia rodzin uczniów i ich stanu zdrowotnego. 

2) współdziałanie z rodzicami w zakresie pełniejszego oddziaływania wychowawczego 

uczniów. 

3) koordynowanie zamierzeń i zabiegów dydaktyczno – wychowawczych 

podejmowanych przez nauczycieli uczących w oddziale powierzonym jego opiece. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,  

aby nauczyciel, wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

§ 39 

1. Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze, 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje 

przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

2. Cele i zadania zespołów obejmują: 

1) organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania  

i wychowania, 

2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, innowacji, 

3) ewaluację wewnętrzną pracy Szkoły, 

4) planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia. 

§ 40 

Szczegółowe zadania nauczycieli i specjalistów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 6 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 41 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej  

w odrębnych przepisach. 

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

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

3. Postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów  

nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Ocenianie bieżące funkcjonowania ucznia 

prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących  

z uczniem. 

§ 42 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego,  

na koniec pierwszego półrocza. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  

oraz oceny zachowania. 
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3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szklonym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

zachowania. 

§ 43 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne osiągnięć edukacyjnych  

i opanowanych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego i przysposobienia do pracy, 

są ocenami opisowymi. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględniające indywidualne 

cechy rozwoju emocjonalnego i społecznego, są ocenami opisowymi. 

§ 44 

1. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia 

tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

2. O ukończeniu Szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

§ 45 

Szczegółowe zasady oceniania uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Hipolita Szczerkowskiego oraz obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

 

ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 46 

1. Do Szkoły może być przyjęty uczeń posiadający następujące dokumenty:   

1) podanie o przyjęcie do szkoły, wraz z załącznikami: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną; 

b. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) - w przypadku uczniów przebywających 

pod nadzorem sądu; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

§ 47 

1. Wszyscy uczniowie Szkoły mają niezbywalne prawa oraz obowiązki realizowane  

w dostępnym im zakresie. 

2. Uczeń wykonuje obowiązki na poziomie swoich realnych możliwości psychofizycznych, 

zaś program nauczania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych  uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku 

łamania praw ucznia, wynikających ze Statutu Szkoły. 

§ 48 

Szczegółowe postanowienia dotyczące praw i obowiązków uczniów określa Statut Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 
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ROZDZIAŁ 8 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 49 

1. Ceremoniał Szkoły jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się 

w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. 

2. Szczegółowe zasady ceremoniału szkolnego określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 50 

1. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną. 

2. Zmiany w Statucie Szkoły należą do kompetencji Rady Pedagogicznej. 

3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Szkoły. 

§ 51 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu dydaktycznego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły specjalnej określają odrębne przepisy. 

§ 52 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Pieczęć urzędowa Szkoły nie zawiera nazwy Zespołu. 

§ 53 

Kwestie nieuregulowane w niniejszym Statucie określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 


