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PODSTAWA PRAWNA 

 

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

2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

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

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 

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

5. Rozporządzenie 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 r., poz. 1534) z późniejszymi zmianami. 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)  

z późniejszymi zmianami. 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną szkołą wchodzącą  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku 

Mazowieckim, zwanego dalej „Zespołem Szkół”. 

§ 2 
1. Pełna nazwa Szkoły brzmi:  

Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 

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. Rejon działania Szkoły jest zgodny z rejonem działania Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim i obejmuje teren Powiatu Grodziskiego. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kilińskiego 21 w Grodzisku Mazowieckim  

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

przy ulicy Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim. 

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

przy ulicy Aleje Jerozolimskie 32  w Warszawie. 

§ 4 

1. Szkoła organizuje oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, dla uczniów ze spektrum autyzmu,  

dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

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

dla tego typu szkoły, organizuje i zapewnia uczniom udział  

w zajęciach  rewalidacyjnych. 

3. Do 31 sierpnia 2019 r. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego 

Nr 4. 

4. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 5 

1. Nauka w Szkole trwa osiem lat. 

2. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres nauki o jeden rok w klasach I-III 

i o dwa lata w klasach IV-VIII 

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. 2, podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego 

na danym etapie edukacyjnym. 

§ 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. Szkoła stanowi wspólnotę pracowników, uczniów i rodziców, która zgodnie dąży  

do osiągnięcia przez uczniów optymalnego poziomu rozwoju i niezależnego 

funkcjonowania, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, emocjonalnych, 

intelektualnych, duchowych i społecznych.  

2. Całokształt działania Szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat 

wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój poprzez: 

1) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym 

kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia i niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły; 

2) nawiązywanie  kontaktu  z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami 

promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych; 

3) dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia absolwentom Szkoły; 

4) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

5) wszechstronny rozwój (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w oparciu o przepisy prawa,  

a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka; 

6) realizację ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; 

7) sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

promocji i ochrony zdrowia, podejmowanie działań zapobiegających patologiom 

społecznym. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, 

zgodnie ze swym charakterem opisanym w Statucie. 

4. Cele Szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne zawarte w: 

1) szkolnym zestawie programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) programie wychowawczo – profilaktycznym, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania                     

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

oraz zajęcia rewalidacyjne, które uwzględniają potrzeby uczniów. 

1. Szkoła uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych 

obowiązków. 

§ 8 
1. Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 

1) realizacja programów  nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;   

2) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego,  promującego zdrowy styl 

życia i skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; 

3) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

4) organizowanie kształcenia specjalnego, zgodnie z charakterem placówki,  

dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi, ze spektrum 

autyzmu, dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;    

5) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez: 

a. organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych, 

b. organizację konkursów i zawodów sportowych, 

c. organizację wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez; 
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6) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej; 

7) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki i pracowni 

specjalistycznych z niezbędnym wyposażeniem; 

8) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 

szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia; 

9) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

10) dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań Szkoły oraz najwyższego poziomu 

osiągania zakładanych celów, z uwzględnieniem  doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i ich rozwoju zawodowego.                                                                                   

§ 9 
1. Nauka, wychowanie i profilaktyka w Szkole polega na współpracy nauczycieli i 

rodziców w dążeniu do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej osobowości z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb; 

2) ochronie uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat w okresie 

rozwijającej się ich samodzielności. 

2. Celami działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 

1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, 

duchowym; 

2) przygotowanie do aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie; 

3) budzenie wrażliwości społecznej; 

4) rozwijanie wiedzy o współczesnym świecie oraz o możliwościach dostosowania  

się do środowiska w jakim przyjdzie funkcjonować wychowankom. 

3. Zadaniem Szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego 

zachowania wobec innych; 

2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy  

o aktualnych zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy Szkoły zasad zdrowego stylu życia; 

4) eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia; 

5) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, Szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 

4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu 

zagrożeń wychowawczych,  dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół 

do spraw wychowania i profilaktyki. 

5. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4,  przekazywany jest Radzie Pedagogicznej. 

6. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu,  

o którym mowa w ust. 5, przekazać  wnioski do aktualizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

7. Aktualny program wychowawczo-profilaktyczny zostaje zatwierdzony po uzyskaniu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

8. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu 

zagrożeń wychowawczych, w tym aktualizacja programu wychowawczo-

profilaktycznego może być dokonywana w każdym czasie, na wniosek Rady Rodziców, 

Rady Pedagogicznej lub Dyrektora.  

9. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców              

i nauczycieli. 
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§ 10 
1. Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych każdego ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą wielospecjalistyczną 

ocenę poziomu funkcjonowania ucznia zwaną dalej „WOPFU”, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

1) poziomu rozwoju i możliwości jego poprawy; 

2) przyczyn trudności w uczeniu się; 

3) przyczyn trudności w funkcjonowaniu społecznym; 

4) szczególnych uzdolnień. 

3. Na podstawie WOPFU oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej tworzone  

są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, zwane dalej IPET. 

4. Wyniki WOPFU i IPET-y są udostępniane rodzicom. 

5. Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem orzeczeń  poradni psychologiczno-pedagogicznej  

i  WOPFU organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności: 

1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, 

okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane; 

2) informuje rodziców ucznia o  formach  i zakresie udzielanej pomocy. 

6. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 

przepisy. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z  poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, placówkami innymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi. 

8. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

§ 11 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, 

sprzężonymi, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją  

w formie kształcenia specjalnego. 

2. Uczniom objętym kształceniem Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia  

rewalidacyjne, terapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki  uczniów z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi, sprzężonymi, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową  

w tym z afazją określają odrębne przepisy. 

§ 12 
1. Dzieci i uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy 

pobierali naukę  w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych 

innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
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kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem 

za granicą. 

§ 13 
1. Szkoła organizuje zajęcia  religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone                       

przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia. 

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki  raz wyrażone nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, ale może być zmienione. 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii  

oraz etyki. 

5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych  

w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 14 
1. Dla uczniów klas IV – VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoła 

organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie  Dyrektorowi rezygnację  

z tych zajęć. 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć 

przygotowania do życia w rodzinie. 

5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 15 
1. Szkoła zapewnia uczniom: 

1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 

2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 

4) zapewnienie przerw w zajęciach, w tym możliwość zjedzenia posiłku w stołówce 

szkolnej; 

5) zapewnienie przerwy obiadowej; 

6) dostęp do wody i mleka w czasie przerwy śniadaniowej; 

7) dostęp do środków czystości. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów od chwili wejścia do szkoły do momentu jej 

opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w Szkole, a także  

o tym, jaki jest porządek i organizacja  zajęć. 

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 

Szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności  

i uprawnień. 

5. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, 

określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole  

z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania  opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych,  

z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych  

w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz 

przed zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

6. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych, imprez 

turystycznych określają odrębne przepisy. 
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7. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony 

zdrowia. 

8. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia określa zasady 

organizacji zajęć opiekuńczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,                                       

z uwzględnieniem dni ferii świątecznych. 

§ 16 
1. W Szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. 

2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka,  

a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy 

Szkoły. 

3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie 

informuje się rodziców. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

§ 17 
1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna Szkoły, Rada Rodziców  

i Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektorem szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego. 

§ 18 
Zadania i kompetencje organów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 19 
Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Szkoły 

§ 20 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 

przepisy. 

2. Dyrektor w terminie do 30 września, publikuje na stronie internetowej Szkoły kalendarz 

organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych. 

3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 

klasowo-lekcyjnym, prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych  

i międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 

7. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

9. W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowej pomocy opiekuńczej do oddziału 

przypisana jest pomoc nauczyciela 

10. O przydzieleniu pomocy nauczyciela do oddziału decyduje Dyrektor na podstawie 

odrębnych przepisów. 
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§ 21 
1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego z uwzględnieniem  

danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego 

podjętych w innym trybie.  

2. Organizacja roku szkolnego zawiera: 

1) przydział uczniów do oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze (liczbę uczniów w oddziałach regulują odrębne 

przepisy); 

2) przydział wychowawców do oddziałów; 

3) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-

wychowawczych; 

4) organizację pracy pomocy nauczycieli; 

5) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 

6) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczycieli 

realizujących zajęcia rewalidacyjne; 

7) organizację wydawania obiadów; 

8) organizację dowozu uczniów; 

9) organizację pracy pracowników obsługi i administracji. 

3. Organizację pracy Szkoły na dany rok szkolny zatwierdza Dyrektor  

Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w terminie do 15.09. 

4. Podstawą  organizacji pracy Szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych dla poszczególnych 

oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów, zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora. 

5. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych, z przestrzenią 

umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także  

w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw. 

6. W klasach I – III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

7. W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie 

korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

8. Zespoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną, znaczną  

i głęboką pracują w systemie bezdzwonkowym, a z przerw korzystają pod nadzorem 

nauczyciela. 

9. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje nauczanie 

indywidualne, jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie takiego kształcenia. 

10. W Szkole mogą być organizowane oddziały łączone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 22 

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania  

i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, 

zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Szkoły. 

§ 23 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez Szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru 

szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 

wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia. 

3. WSDZ  realizowane jest poprzez: 
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1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego  

dla klas VII i VIII; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych, 

b. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością  

w życiu zawodowym, 

c. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 

emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym  

i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, dostępnych stypendiach  

i systemach dofinansowania kształcenia. 

§ 24 

1. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne 

przepisy. 

2. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 

uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne 

do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej itp. Zgodę  

na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor Zespołu Szkół. 

§ 25 

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

Statutu Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i pracownicy Szkoły 

§ 26 
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 stworzenie WOPFU, IPET-u, z uwzględnieniem 

podstawy programowej i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Koordynatorem prac zespołu, o którym mowa w ust. 2, jest wychowawca oddziału. 

§ 27 
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. 

§ 28 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel, 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 29 
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; 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 3 

 

12 

 

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. 

§ 30 
Szczegółowe zadania nauczycieli i specjalistów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

Rozdział 6 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 31 
1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

oraz ich rodziców, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu 

określonym przez Dyrektora Szkoły o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) terminie podania informacji o rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności 

potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem; 

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny         

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) sposobach usprawiedliwiania nieobecności; 

6) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

7) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 

nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, podając szczegółowe kryteria oraz udostępniając 

sprawdzone i ocenione prace kontrolne. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu  

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej 

kolejności wkład pracy, zaangażowanie, aktywność ucznia oraz postęp w zdobywanych 

umiejętnościach. 

§ 32 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się w poniższy sposób: 

1) w klasach I – III dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną  

i w zespołach edukacyjno-terapeutycznych ocenianie bieżące ma formę oceny 

opisowej, określa poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej  

i realizowanym programie nauczania; 

2) ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji 

ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów  

w obszarach: 

a. czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści), 

b. pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, 

spójność logiczna wypowiedzi pisemnych. 

c. wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie 
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poleceń), 

d. obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań 

tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia 

geometryczne), 

e. wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, 

społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk), 

f. działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna), 

g. rozwój ruchowy, 

h. korzystanie z komputera, 

i. język obcy; 

3) ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny; 

4) podstawową formą oceny bieżącej jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się 

do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku; 

5) ocena śródroczna i końcoworoczna w klasach I-III dla uczniów z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną i w zespołach edukacyjno-terapeutycznych  

ma formę oceny opisowej;  

6) każdy wychowawca klas I–III i zespołów edukacyjno-terapeutycznych  

ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej śródrocznej  

oraz końcoworocznego świadectwa opisowego;  

7) ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna 

zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”; 

8) w klasach IV-VIII składnikami oceny są: 

a. zakres wiadomości i umiejętności, 

b. stopień rozumienia materiału nauczania, 

c. umiejętności stosowania wiedzy, 

d. sposób przekazywania wiadomości, 

e. systematyczność pracy; 

9) przewiduje się następujące źródła informacji prowadzące do ustalenia oceny 

bieżącej: 

a. odpytywanie ustne, 

b. sprawdziany pisemne, 

c. prace domowe, 

d. estetyka zeszytu przedmiotowego, 

e. ocena aktywności ucznia podczas zajęć, 

f. działalność pozalekcyjna ucznia — organizacja i uczestnictwo w apelach, 

akademiach, konkursach, zawodach sportowych itp. 

g. prezentacje, referaty 

h. inne charakterystyczne dla danego przedmiotu np. omawianie przeprowadzonego 

doświadczenia; 

10) oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach  

według następującej skali: 

a. stopień celujący – 6, 

b. stopień bardzo dobry – 5, 

c. stopień dobry – 4, 

d. stopień dostateczny – 3, 

e.  stopień dopuszczający – 2, 

f. stopień niedostateczny – 1; 

11) począwszy od klasy IV, w dzienniku lekcyjnym oceny klasyfikacji śródrocznej mogą 

być wpisywane skrótami: 

a. stopień celujący – cel., 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 3 

 

14 

 

b. stopień bardzo dobry – bdb., 

c. stopień dobry – db., 

d. stopień dostateczny – dst., 

e. stopień dopuszczający – dop., 

f. stopień niedostateczny – ndst; 

12) począwszy od klasy IV, oceny klasyfikacyjne roczne zapisuje się w pełnym 

brzmieniu; 

13) oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według 

poniższej skali, stosując następujące ogólne kryteria oceniania: 

 

OCENA  

wyrażona słownie 

(w skrócie) 

 

OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN 

 

6 – celujący (cel) 

1) Opanował pełen zakres wiadomości określonych podstawą 

programową w danej klasie; 

2) pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, 

starannie i poprawnie pod względem merytorycznym; 

3) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów 

teoretycznych i praktycznych; 

4) uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas 

wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy; 

5) swobodnie posługuje się terminologią; 

6) osiąga sukcesy w konkursach zawodach sportowych i innych, na 

szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

 

5 – bardzo dobry 

(bdb) 

1) Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony treściami 

podstawy programowej w danej klasie; 

2) umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce; 

3) poprawnie posługuje się terminologią; 

4) pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie wykonuje zadania 

poprawnie pod względem merytorycznym; 

5) uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje 

działania w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy  

i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

4 – dobry (db) 1) Dobrze opanował wiadomości określone podstawą programową  

w danej klasie; 

2) podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela lub koleżanek i kolegów; 

3) stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych 

kierowanych przez nauczyciela; 

4) podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym;  

5) ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne,  

a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera 

narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

3 – dostateczny 

(dst) 

1) Pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań w dużej 

mierze korzysta z pomocy innych osób; 

2) wiadomości przekazuje używając języka potocznego; 

3) poprawnie rozumie podstawowe treści nauczania oraz wyjaśnia 

ważniejsze zjawiska ze znaczną pomocą nauczyciela; 
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4) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności. 

2 – dopuszczający 

(dop) 

1) Ma problemy z przyswojeniem podstawowego materiału,  

ma trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności; 

2) z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania 

podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania; 

3) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne o niewielkim stopniu 

trudności (potrzebne w życiu); 

4) osiąga cele przy wydatnej pomocy nauczyciela; 

5) ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej, 

6) pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

1 – niedostateczny 

(ndst) 

1) Ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wiadomości  

i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia; 

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela; 

3) nie uczestniczy w pracy na lekcji, 

4) brak umiejętności stosowania wiedzy, 

5) często jest nieprzygotowany do zajęć. 

 

14) przy ocenianiu punktowym prac pisemnych i innych wybranych przez nauczyciela 

stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny: 

a.  0 –  25 %   stopień niedostateczny, 

b.  26 –  49 % stopień dopuszczający, 

c.  50 –  68 % stopień dostateczny, 

d.  69 –  85 % stopień dobry, 

e.  86 – 96 %  stopień bardzo dobry, 

f.  97 – 100% stopień celujący; 

15) przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów,  

z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego; 

16) nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 

może być podstawą do ustalenia cząstkowej oceny niedostatecznej z danego 

przedmiotu; 

17) za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić 

uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca 

nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej; 

18) ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących; 

19) uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne 

prace pisemne, odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: 

technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. 

§ 33 
1. Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych są następujące: 

1) za sprawdzian  pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną, 

pisemną pracę ucznia, obejmującą określony zakres treści, realizowany z klasą; 

2) jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej 

(przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich trzech lekcji, w celu 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej 

nauki, zakończoną wystawieniem oceny; 

3) sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 
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4) w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany 

pisemne, w ciągu dnia — jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu 

wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim 

wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu trzech sprawdzianów; 

5) na półrocze/koniec roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego; 

6) nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca 

roku szkolnego; 

7) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 

2. Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I–III: 

1) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I–III ustala nauczyciel, 

dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I–III z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem; 

3) poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym 

błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela. 

3. Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach IV-VIII: 

1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; 

2) nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów; 

3) sprawdziany można poprawić w ciągu dwóch tygodni od wystawienia oceny  

i poinformowania o niej ucznia; 

4) o poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń, termin i formę poprawy ustala nauczyciel, 

informując o niej ucznia. 

5) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek 

napisania go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły, niewywiązanie 

się z tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną z danego sprawdzianu. 

6) Każdą ocenę uzyskaną podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika 

obok pierwszej z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu 

uzyskał ocenę wyższą, poprzednia nie jest uwzględniana podczas ustalania oceny 

klasyfikacyjnej. 

§ 34 
1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania  są ocenami 

opisowymi. 

2. Ocena zachowania w klasach I–III uwzględnia stopień spełniania następujących 

wymagań: 

1) dyscyplina: 

a. przestrzega określonych zasad wypowiadania się na zajęciach, 

b. nie przeszkadza innym na zajęciach, 

c. podporządkowuje się nakazom i zakazom, 

d. troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów przy organizowaniu zabaw, 

e. jest punktualny, 

f. nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie przewidywanych zajęć, 

g. nieobecności systematycznie usprawiedliwia, 

h. podczas przerw przebywa w ustalonym miejscu, 

i. unika sytuacji konfliktowych w grupie i rozwiązuje je; 

2) kultura osobista: 

a. stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach życiowych, 

b. nie używa wulgarnych słów, 

c. jest koleżeński i uczynny, 

d. odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, dorosłych i rówieśników, 
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e. szanuje przybory, pomoce i sprzęt szkolny, 

f. dba o higienę własną; 

3) współdziałanie: 

a. bierze aktywny udział w życiu klasy, 

b. włącza się do zabaw i gier oraz przestrzega ich reguł, 

c. potrafi współpracować w grupie (pomaga młodszym i mniej sprawnym), 

d. jest odpowiedzialny, dobrze wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia, 

e. przerwy spędza z kolegami, ale nie zakłóca odpoczynku krzykiem i bieganiem  

po sali lub korytarzu, 

f. zawsze jest przygotowany do zajęć (ma potrzebne przybory szkolne). 

3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6)  naganne. 

4. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne zachowania w klasach IV – 

VIII ustala się stosując następujące  kryteria: 

 

Zachowanie Ocenę otrzymuje uczeń, który 

Wzorowe 1) Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich 

aktywny udział, przygotowuje się do nich; 

2) osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości wyniki 

w nauce; 

3) uzupełnia zaległości w nauce spowodowane 

nieobecnością; 

4) wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione; 

5) nie spóźnia się na zajęcia; 

6) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy; 

7) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów; 

8) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, 

jest koleżeński i życzliwy dla kolegów, pomaga słabym  

w nauce; 

9) dba o estetyczny wygląd (swój i klasy); 

10) zmienia obuwie w szkole; 

11) szanuje udostępnione mu podręczniki i materiały 

edukacyjne; 

12) nie ulega nałogom. 

Bardzo dobre 1) Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich 

aktywny udział; 

2) osiąga bardzo dobre na miarę swoich możliwości wyniki 

w nauce; 

3) uzupełnia zaległości w nauce spowodowane 

nieobecnością; 

4) wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione; 

5) nie spóźnia się na zajęcia; 

6) bierze aktywny udział w życiu klasy; 

7) dba o mienie szkoły, klasy; 
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8) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, 

jest koleżeński i życzliwy;  

9) pomaga słabym w nauce, w rozwiązywaniu problemów; 

10) dba o estetyczny wygląd (swój i klasy); 

11) zmienia obuwie w szkole; 

12) szanuje udostępnione mu podręczniki i materiały 

edukacyjne; 

13) nie ulega nałogom. 

Dobre 1) Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich 

aktywny udział; 

2) maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 10; 

3) osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę swoich 

możliwości; 

4) chętnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły; 

5) dba o mienie szkoły, klasy, kolegów; 

6) jest kulturalny, używa kulturalnego języka, jest życzliwy 

dla innych; 

7) dba o estetyczny wygląd samego siebie, klasy i szkoły; 

8) zmienia obuwie w szkole; 

9) szanuje udostępnione mu podręczniki i materiały 

edukacyjne; 

10) nie ulega nałogom. 

Poprawne 1) Stara się systematycznie uczęszczać na zajęcia, być 

przygotowany do lekcji, na bieżąco odrabiać prace 

domowe; 

2) maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 20; 

3) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce; 

4) poprawnie odnosi się do kolegów i pracowników szkoły; 

5) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia; 

6) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia 

szkoły; 

7) szanuje udostępnione mu podręczniki i materiały 

edukacyjne; 

8) nie ulega nałogom. 

Nieodpowiednie 1) Często jest nieprzygotowany do lekcji, często utrudnia jej 

prowadzenie, nie uzupełnia zaległości w nauce oraz nie 

wywiązuje się z powierzonych mu prac, ucieka z zajęć; 

2) maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: ponad 

20; 

3) wykazuje agresywny stosunek do kolegów i pracowników 

Szkoły, swoim zachowaniem zagraża innym, używa 

wulgarnych słów, łamie postanowienia Statutu Szkoły; 

4) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów; 

5) nie szanuje udostępnionych mu podręczników  

i materiałów edukacyjnych; 

6) ulega nałogom. 

Naganne 1) Notoryczne wagary i ucieczki; 

2) liczba godzin nieusprawiedliwionych: powyżej 30; 

3) zdarzają mu się kradzieże lub wymuszanie pieniędzy  

na terenie szkoły; 
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4) demoralizująco wpływa na zachowanie innych uczniów; 

5) jest arogancki i agresywny w stosunku do innych osób; 

6) nie szanuje udostępnionych mu podręczników  

i materiałów edukacyjnych; 

7) pali papierosy na terenie szkoły i poza nią; 

8) używa alkoholu lub innych środków odurzających; 

9) wchodzi w kolizję z prawem. 

 

5. Ogólne zasady oceniania zachowania określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 35 
Zasady trybu odwołania się od oceny określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego. 

§ 36 
Warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych określa Statut 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 37 
Zasady promocji do klasy programowo wyższej określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 38 
1. Uczeń Szkoły, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej 

roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który obecnie uzyskuje oceny 

uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich 

zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów 

nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy 

programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego, tylko w trakcie edukacji na 

danym etapie edukacyjnym 

2. Ucznia klasy I–III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie 

w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. Rada Pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału  

po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału. 

§ 39 
1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

3. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

podlegają ocenianiu w następujących sferach: 

1) zachowanie; 

2) funkcjonowanie w środowisku; 

3) zajęcia rozwijające kreatywność; 

4) zajęcia rozwijające komunikację; 

5) wychowanie fizyczne. 

1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 
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uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

§ 40 
Ogólne warunki oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Hipolita Szczerkowskiego. 

 

Rozdział 7 

Uczeń 

§ 41 
1. Do Szkoły  przyjmowani są uczniowie zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji 

obowiązku szkolnego. 

2. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest podanie o przyjęcie do szkoły wraz z: 

1) orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2) dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

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

w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu; 

3) dokumentami poświadczającymi realizację obowiązku szkolnego, jeżeli dziecko 

realizowało naukę w innej placówce: świadectwo ukończonej klasy. 

3. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia  

18 roku życia. 

4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą. 

6. Zezwolenie  może być wydane, jeżeli: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja; 

2) do wniosku dołączono: 

a. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania, 

c. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym  

przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych. 

7. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych, 

przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami; dziecku takiemu nie ustala się 

oceny  zachowania. 

8. Sródroczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w zajęciach pozalekcyjnych. 

10. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 5, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 
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3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

§ 42 
Szczegółowe postanowienia dotyczące praw i obowiązków uczniów określa Statut Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

Rozdział 8  

Ceremoniał szkoły 

§ 43 
Ceremoniał Szkoły jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania  

się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole Szkoły i formy celebracji sztandaru. 

§ 44 
Szczegółowe zasady ceremoniału szkolnego określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 45 
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. 

§ 46 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu dydaktycznego zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 47 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Pieczęć urzędowa Szkoły nie zawiera nazwy Zespołu. 

§ 48 
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Statucie określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Hipolita Szczerkowskiego. 


