STATUT
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO
IM. ŚW FRANCISZKA Z ASYŻU
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ.

STATUT-SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście Nad Pilicą

SPIS TREŚCI
1.Ogólna informacja o placówce……………………………………………………………………………….…………...………… 4
2. Organ prowadzący…………………………………………………………………………………………………………..……….. 4
3. Oddziały funkcjonujące w placówce……………………………………………………….……………….……. 5
3.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka……………………….………………………..…………………………..………. 5
3.2 Oddział przedszkolny……………………………………………..…………………………………….………………..………. 6
3.3 Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze…………………………………………………………....………………….….......10
3.4 Szkoła podstawowa specjalna…………………………………………………………………..…..………………………... 11
3.5 Gimnazjum specjalne…………………………………………………………………………………………….…………….. .14
3.6 Szkoła Przysposabiająca do Pracy………………………………………………………...……………………..…………...16
3.7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa………………………………………………………………………………………..……….. 18
3.8 Indywidualne nauczanie………………………………………………………………….…………………………..………… 20
4.

Cele i zadania szkoły…………………………………………………………………………………...….……….…….... 22

5.

Zespoły zadaniowe…………………………………………………………………………..……………..……………..... 23

6.

Organy Ośrodka……………………………………………………………………………….……...………………..…... .24

7.

Kompetencje Dyrektora……………………………………………………….………………………………………….... 24

8.

Rada Pedagogiczna………………………………………………………………………..…………………………......... 29

9.

Samorząd uczniowski i samorząd wychowanków………………………..……………….……………….…….…… 30

10. Rada Rodziców………………………………………………………………………………………………......…….....….30
11. Wicedyrektor………………………………………………………………………………….……………..……………..... 30
12. Kierownik do spraw opiekuńczo- wychowawczych………………………………….……….……… ….…………...31
13. Kierownik warsztatów produkcyjno-szkoleniowych……………………..……………………….……..………….... 31
14. Rozwiązywanie sytuacji problemowych……………………………………………………………..… …..…………...31
15. Organizacja pracy w Ośrodku…………………………………………………………………………………..…….…. .33

2

STATUT-SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście Nad Pilicą
16. Grupy wychowawcze w internacie……………………….…………………………………………………………….. 35
17. Obowiązek szkolny………………………………………………..……………………………………………..…………. 36
18. Dokumentacja placówki……………………………………………………………………………………..…………..….38
19. Księga ewidencji uczniów……………………………………………………………………………………..………..… 38
20. Księga ewidencji wychowanków……………………………………………………………………..………….……… .39
21. Dokumentacja przebiegu nauczania……………………………………………………………………….…….....…….40
22. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny……………………………………..………………………...…...45
23. Pracownicy Ośrodka…………………………………………………………………………………………………..…. 47
24. Nauczyciele szkoły…………………………………………………………………………………………..………….….. 49
25. Wychowawcy Ośrodka……………………………………………………………………..………………...……….…… 49
26. Pedagog ……………………………………………………………………………………………………………..………...50
27. Psycholog……………………………………………………………………………….…………………………..…….…..50
28. Logopeda…………………………………………………………………………………………..………………...……..…50
29. Pracownicy administracji………………………………………………………………….…………………...……...….. 50
30. Bezpieczeństwo i higiena………………………………………………….…………………………..……………………51
31. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna……………………………………………………………..……………………54
32. Biblioteka szkolna………………………………………………………………………………………………………..… .58
33. Praktyczna nauka zawodu………………………………………………………………….………………………………59
34. Religia i etyka……………………………………………………………………………………………..………….……….60
35. Kary i nagrody………………………………………………………………………………………………………...………64
36. Działalność administracyjno-kancelaryjna………………………………………………………………………………68
37. Pieczęcie urzędowe………………………………………………………………………………………………...…….….69
38. Postanowienia końcowe……………………………………………………………………………………………....……71

3

STATUT-SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście Nad Pilicą
§1.
Ogólna informacja o placówce.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą jest placówką
publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nosi imię Świętego Franciszka z Asyżu,
posiada sztandar, hymn oraz ceremoniał szkoły.
3. W nazwie ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej lub sztandarze opuszcza się
wyraz „specjalny”.
4. Siedzibą ośrodka jest kompleks budynków położonych przy Placu Ojca Honorata
Koźmińskiego 9.
5. W użytkowaniu ośrodka są również budynki położone przy ulicy Pilicznej 9, w których
funkcjonują Warsztaty Szkoleniowo -Produkcyjne.
6. Budynek szkoły i teren wokół niej jest monitorowany. Na budynku warsztatów szkolnych
umieszczona jest informacja „obiekt monitorowany”. Monitoring zewnętrzny oraz
wewnątrzszkolny, nie narusza praw uczniów / wychowanków i pracowników ośrodka.

§2.
Organ prowadzący
1. Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Rada Powiatu Grójeckiego.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu.
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§3.
Oddziały funkcjonujące w placówce.
1. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą
wchodzą:
a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
b) oddział przedszkolny,
c) oddział rewalidacyjno- wychowawczy,
d) szkoła podstawowa specjalna,
e) gimnazjum specjalne,
f) zasadnicza szkoła zawodowa specjalna,
g) uchylony,
h) szkoła przysposabiająca do pracy specjalna,
i) warsztaty szkoleniowo – produkcyjne
2. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami lokalnymi za zgodą
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Rady Powiatu Grójeckiego dopuszcza się
możliwość organizowania klas integracyjnych.
§3a.
Placówka organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
1. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Dzieci do terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są kwalifikowane na
podstawie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju.
2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka jest powołany przez dyrektora

ośrodka. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
5
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z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: oligofrenopedagog,
tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda i inni w zależności od potrzeb
dziecka i jego rodzin.
3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego
rodziną.
4. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich
rodzin.
5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie
ukończyły 3 roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
a) Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
kontaktach

z dzieckiem: wzmacnianie w więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami

i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te
zachowania
b) Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb
dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
c) Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
§ 3b.
Organizacja pracy oddziału przedszkolnego.
1.Organizuje się oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dla dzieci w wieku
od 3 do 6 lat, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być, objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko
6
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kończy 8 lat. Obowiązek przedszkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Rekrutacji dzieci do oddziału
przedszkolnego dokonuje się na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnie
psychologiczno- pedagogiczną i skierowania organu prowadzącego zgodnie z miejscem
zameldowania dziecka, po złożeniu wniosku rodzica, opiekuna prawnego z prośbą o wyrażenie
zgody na kształcenie dziecka w oddziale przedszkolnym.
2.Zajęcia w oddziale przedszkolnym są prowadzone dla dzieci z uwzględnieniem ich
potrzeb, rodzaju niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, wynosi:
1) w oddziale dla dzieci a Autyzmem w tym z zespołem Aspergera do 4;
2) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 4;
3) w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących do 8;
4) w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
do 10;
5) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabosłyszących do 10;
6) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazją do 12;
4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
W przedszkolu prowadzi się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w czasie,
których realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające oraz inne formy
wychowania przedszkolnego.
W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe dostosowane do możliwości
rozwojowych dzieci. Godzina zajęć trwa 60 minut w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka
łączny czas tych zajęć.
5. Oddział przedszkolny może być jednooddziałowy lub wielooddziałowy.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora ośrodka w terminie
do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny oddziału przedszkolnego zatwierdza organ
prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.
W arkuszu organizacji oddziału przedszkolnego określa się w szczególności:
7
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1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach
3) czas pracy przedszkola;
4) liczbę pracowników;
5) tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych oddziałach obejmujący zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
6) tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach.
Ramowy rozkład dnia określa w szczególności czas przyprowadzania i odbierania dzieci
z oddziału przedszkolnego, godziny posiłków oraz czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, jako placówka, w której są przewidziane
ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego może prowadzić działalność w okresie zimowej
i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii. Dyrektor ośrodka powierza oddział
przedszkolny opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie do czasu pracy oddziału
przedszkolnego, lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
7. W oddziale specjalnym zorganizowanym przy szkole podstawowej dla dzieci
z

niepełnosprawnością

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.
Dyrektor ośrodka ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci uczestniczy pomoc nauczyciela.
8. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej
formie wychowania przedszkolnego.
9. Obowiązek, rocznego przygotowania przedszkolnego, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się
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z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie
spełnianie obowiązku szkolnego.
9 a. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły do , której zostało przyjęte
dziecko.
9b. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców . rodzic jest obowiązany dostarczyć opinie
poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
9c. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Orzeczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie
obowiązku szkolnego.
9d. Dyrektor szkoły w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły
zawiadamia dyrektora szkoły obwodowej dla dziecka o odroczeni przez niego spełniania
przez niego obowiązku szkolnego.
10.Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się
na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania,
zwanych dalej „orzeczeniem”.
11. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się
w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
12.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem
przez:
1) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola,
2) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli szkoły podstawowej,
3) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w innej formie wychowania
przedszkolnego, – którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
13.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego
nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu
rodzinnym, placówkach, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce
opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania
dla dziecka lub ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
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innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, mogą być organizowane odpowiednio
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, jeżeli:
1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego
lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie
wychowania przedszkolnego lub szkole;
2) odpowiednio przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła dysponuje
pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia.
14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
15. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
16. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego
przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar godzin za zgodą organu
prowadzącego przedszkole.
17.W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na
wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania
przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar godzin.
18. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania
przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego przez dziecko.
§3c.
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
1.Organizację

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

dla

dzieci

i

młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim określają przepisy w sprawie
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.
1) Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie
10
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o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych
poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie opinii wydanych przez
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
2) Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
3) Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania z otoczeniem oraz rozwijanie
samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości
psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
4) Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych,
organizowanych we współpracy z rodzicami ( prawnymi opiekunami). Zajęcia zespołowe
prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Godzina zajęć trwa 60
minut.
5) Minimalny wymiar zajęć wynosi:
a) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych;
b)10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć
indywidualnych.
Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć.

§ 3d.
Organizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej.
1. W ośrodku szkolno- wychowawczym organizuje się Publiczna Szkołę Podstawową dla
dzieci w wieku od 6 lat.
2. Nazwa Szkoły Podstawowej Specjalnej składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły.
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3. W nazwie szkoły podstawowej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na
sztandarze oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną
pomija się określenie „specjalna”.
4. Warunkiem przyjęcia dzieci do Szkoły Podstawowej jest orzeczenie wydane przez
poradnie psychologiczno- pedagogiczną skierowanie organu prowadzącego zgodnie
z miejscem zameldowania dziecka, po złożeniu wniosku rodzica, opiekuna prawnego
z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie nauki w szkole podstawowej.
5. Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej są prowadzone dla dzieci z uwzględnieniem
ich potrzeb, rodzaju niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
Liczba dzieci w oddziale Publicznej Szkoły Specjalnego, wynosi:
1) w oddziale dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim do 16
2) w oddziale dla uczniów z Autyzmem w tym zespołem Aspergera do 4
2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 4;
3) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących do 8;
4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym do 8;
5) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabosłyszących do 10;
6) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazja do 12;
6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności
pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym
oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
7.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.
8. Godzina zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut
zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
9. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel
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prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
10. W klasach I-III co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
odpowiednio: edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego
nowożytnego powinna być prowadzona oddzielnie w każdej klasie.
11. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut.
12. W klasach IV-VI co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
odpowiednio: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii i społeczeństwa, przyrody,
oraz matematyki powinna być prowadzona oddzielnie w każdej klasie.
12a. W klasach V-VI realizowane są zajęcia nadobowiązkowe „Wychowanie do życia
w rodzinie”. W przypadku dzieci niepełnoletnich rodzice podejmują decyzję w formie pisemnej
o uczestnictwie ich dzieci w zajęciach edukacyjnych. Na realizację tych zajęć w szkołach
publicznych przeznacza się dla uczniów poszczególnych klas po 14 godzin , w tym po
5- godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt . Treści realizowane są w zakresie
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
13. W klasach I-IV publicznej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów
z

niepełnosprawnością

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym,

lub

znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazją, z Autyzmem, z zespołem Aspergera
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.
Pomoc nauczyciela uczestniczy również w ustalonych przez dyrektora zajęciach
indywidualnych uczniów ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne.
14. Cele i zadania szkoły:
a) realizacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanych do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
b) udzielanie i organizowanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
c) organizowanie

zajęć

rewalidacyjnych

dla

uczniów

niepełnosprawnych,

zajęć

socjoterapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
d) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
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§ 3 e.
Organizacja pracy Gimnazjum Specjalnego.
1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą funkcjonuje Gimnazjum Specjalne, które jest placówką
publiczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
oraz umiarkowanym i znacznym
2. Nazwa gimnazjum specjalnego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tego gimnazjum.
3. W nazwie gimnazjum specjalnego na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje
się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalne”.
4. Przyjęcia uczniów do Publicznego Gimnazjum Specjalnego dokonuje się na podstawie
orzeczenia wydanego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną i skierowania
organu

prowadzącego,

po

złożeniu

wniosku

rodzica,

opiekuna

prawnego

z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie nauki w gimnazjum.
5. Zajęcia w Publicznym Gimnazjum Specjalnym prowadzone są z uwzględnieniem
potrzeb, rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego uczniów.
Liczba uczniów w oddziale Publicznego Gimnazjum Specjalnego, wynosi:
3) w oddziale dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim do 16
4) w oddziale dla dzieci z Autyzmem w tym zespołem Aspergera do 4
2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 4;
3) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących do 8;
4) w oddziale dla uczniów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym do 8;
5) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabosłyszących do 10;
6) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazja do 12;
6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności
pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym
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oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym
8. Godzina zajęć Publicznym Gimnazjum Specjalnym trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut
zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
9. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut.
10. W gimnazjum specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazją,
w tym z Autyzmem z tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
zatrudnia się pomoc nauczyciela.
Pomoc nauczyciela uczestniczy również w ustalonych przez dyrektora zajęciach
indywidualnych uczniów ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne.
10 a. W gimnazjum specjalnym dla uczniów klasy I z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim realizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” aż do
skończenia etapu edukacyjnego
Rodzice podejmują decyzję w formie pisemnej o uczestnictwie ich dzieci w zajęciach
edukacyjnych. Na realizację tych zajęć w szkołach publicznych przeznacza się dla uczniów
poszczególnych klas po 14 godzin, w tym po 5- godzin z podziałem na grupy chłopców
i dziewcząt. Treści realizowane są w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego
11. Cele i zadania szkoły:
a) realizacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanych
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
b) udzielanie i organizowanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
c) organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć
socjoterapeutycznych

zagrożonych

niedostosowaniem

społecznym,

oraz

resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie
d) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
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tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów zawiera załącznik nr 1.
§ 3 f.
Organizacja pracy Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej .
1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą funkcjonuje
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna, która jest placówką publiczną przeznaczoną dla
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. Nazwa szkoły Przysposabiającej do Pracy składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły.
3. W nazwie Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej umieszczonej na pieczęciach,
którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna”.
4. Przyjęcia uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej dokonuje się na
podstawie

orzeczenia

wydanego

przez

poradnie

psychologiczno-

pedagogiczną

i skierowania organu prowadzącego, po złożeniu wniosku rodzica, opiekuna prawnego
z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie nauki w szkole przysposabiającej do pracy.
5. Uchylony.
6. Liczba uczniów w oddziale szkoły przysposabiającej do pracy, wynosi do 8
7. Liczba uczniów w oddziale szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnościami
sprzężonymi wynosi do 4.
8. Podstawową jednostka organizacyjna szkoły jest oddział.
Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem
w ciągu całego etapu edukacyjnego
9.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym
10. Godzina zajęć w szkole przysposabiającej do pracy trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut
zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym
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rozkładzie zajęć.
11. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut.
12. W szkole przysposabiającej do pracy za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się pomoc
nauczyciela.
Pomoc nauczyciela uczestniczy również w ustalonych przez dyrektora zajęciach
indywidualnych uczniów ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne.
13.Cele i zadania szkoły:
a) realizacja programu wychowawczego szkoły przyswajającej do pracy i programu
profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska,
b) udzielanie i organizowanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
c) organizowanie zajęć rewalidacyjnych, zajęć sportowych i zajęć kształtujących
kreatywność,
d) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów zawiera załącznik nr 1.
14. W szkołach przysposabiających do pracy obowiązuje odrębny ramowy plan nauczania,
oraz odrębna podstawa programowa kształcenia ogólnego. Uwzględniając specyfikę
niepełnosprawności i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi nauka w szkole przysposabiającej do pracy ma na celu między innymi
wykształcenie u tych uczniów umiejętności i w miarę samodzielnego wykonywania wyuczonych
czynności pracy. Ramowy plan nauczania do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy nie
przewiduje realizacji zajęć edukacyjnych z podziałem na przedmioty nauczania, przewiduje
natomiast, zajęcia, które wspomagają funkcjonowanie społeczne uczniów, oraz aktywizują ich
do nawiązywania relacji w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i w społeczeństwie. Zajęcia te
obejmują takie zagadnienia jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne,
przysposobienie do pracy.
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§ 3 g.
Organizacja pracy Szkoły Zawodowej Specjalnej.
1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą funkcjonuje
trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, która jest placówką publiczną
przeznaczoną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o w stopniu lekkim.
2. Nazwa szkoły zasadniczej specjalnej składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły.
3. W nazwie szkoły zasadniczej specjalnej na pieczęciach ,którymi opatruje się świadectwo
i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna”.
3a. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach
współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane
działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosowanie do jego potrzeb
i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery,
możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz
zapobiegania przedwczesnym kończeniu nauki.
3b.Okres nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata. Ukończenie umożliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
składającego się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej
3c. Program nauczania dla zawodu, realizowany w szkole, musi uwzględniać określone
w podstawie programowej kształcenia w zawodach:
-

ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego;

-

cele kształcenia w zawodzie, określone w części III;

-

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie:
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej (PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencji
personalnych i społecznych (KPS), a w przypadku zawodów nauczanych na poziomie
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technika, również organizacji pracy małych zespołów (OMZ), zgodnie z oznaczeniami
właściwymi dla danej kwalifikacji w tabeli zamykającej część I podstawy programowej
kształcenia w zawodach;
4. Szkoła Zawodowa kształci młodzież w zawodach: stolarz, malarz-tynkarz, kucharz, mechanik
pojazdów samochodowych, pomocnik pracownika hotelowego, piekarz.
5.Przyjęcia uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dokonuje się na podstawie
orzeczenia wydanego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną w stopniu lekkim
i skierowania organu prowadzącego, po złożeniu wniosku rodzica, opiekuna prawnego
z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie nauki w szkole zawodowej.
6. Liczba uczniów w oddziale publicznej szkoły zawodowej wynosi do 16
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddziałem opiekuje się nauczyciel
wychowawca.
7.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
7a. W trzyletnim okresie nauczania obowiązkowe zajęcia edukacyjne obejmują: j. polski, język
obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, fizykę, informatykę,
edukację dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, matematykę, wychowanie
fizyczne, kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
8. Godzina do pracy w publicznej szkole zawodowej trwa 45 minut, a zajęć praktycznych 55
minut w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
9. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut.
10. Na zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz w przypadku klas gimnazjum na zajęciach
z techniki, informatyki ze względu na konieczność zapewnienia specjalnych warunków nauki
i pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, oddziały są dzielone na dwie grupy.
10 a. W przypadku uczniów młodocianych dyrektor szkoły ustala, każdej klasie liczbę dni
w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu. Uczeń zasadniczej szkoły
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zawodowej powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia zawodowego
10b. W Zasadniczej szkole zawodowej dla uczniów klasy I realizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie” aż do skończenia etapu edukacyjnego
Rodzice i pełnoletni uczniowie podejmują decyzję w formie pisemnej o uczestnictwie ich dzieci
w zajęciach edukacyjnych. Na realizację tych zajęć w szkołach publicznych przeznacza się dla
uczniów poszczególnych klas po 14 godzin, w tym po 5- godzin z podziałem na grupy chłopców
i dziewcząt. Treści realizowane są w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
11. Cele i zadania szkoły:
a) realizacja programu wychowawczego szkoły zasadniczej zawodowej i programu profilaktyki
dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
b) udzielanie i organizowanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
c)

organizowanie

zajęć

rewalidacyjnych

dla

uczniów

niepełnosprawnych,

zajęć

socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz
uczniów niedostosowanych społecznie.
d) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
§ 3h.
Organizacja nauczania indywidualnego w placówce.
1. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania..
2.Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń
określonych w orzeczeniu.
3. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę określa zakres, miejsce
i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone są w miejscu pobytu ucznia:
w domu rodzinnym dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, u rodziny zastępczej,
w regionalnej placówce opiekuńczej.
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5. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem
wynosi:
1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
3) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.
6. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów realizuje się
w ciągu co najmniej 3 dni.
7. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania
wyższy niż maksymalny wymiar za zgodą organu prowadzącego szkołę.
8. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na
wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego
nauczania niższy niż wymiar minimalny.
9.W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania należy uwzględnić
konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
10. Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym nauczaniem których stan zdrowia znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im
pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem
zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia, organizuje różne formy
uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach szkolnych.
11.Dzieci i młodzież objęte indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach
rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym
wymiarem godzin zajęć.
12. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku
zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie
do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego nauczania oraz
powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący
szkołę.
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§4.
Cele i zadania szkoły
1. Placówka realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program
profilaktyki oraz program wychowawczy placówki, oparty o wartości chrześcijańskie, który
uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Szkoła w szczególności realizuje
następujące zadania:
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego
wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań
arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków
społecznego współżycia;
2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą,
zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny
prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby.
Kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości
z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia:
7) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne
zdolności twórcze; rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego
oraz postaci realistycznych od fantastycznych; rozwija umiejętności dziecka poznawania
siebie

oraz

otoczenia

rodzinnego,

społecznego,

kulturowego,

technicznego

i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
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8) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
9) indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
10) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu
w społeczności szkolnej;
11) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
12) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uzależnieniem,
13) kształtuje świadomość ekologiczną
14) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
15) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;
16) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
17) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
18) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,
plastycznej, muzycznej i ruchowej.
§ 4a

Zespoły zadaniowe funkcjonujące w placówce.

1. Dyrektor może tworzyć zespoły, zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Zespoły pracują w oparciu o założenia zawarte w planie (koncepcji) pracy szkoły.
3. Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku
szkolnym. Zespoły dokumentują swoje zebrania.
4. Zespoły z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż do połowy września,
opracowują założenia do pracy na dany rok i zapoznają z nimi radę pedagogiczną.
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5. Na radzie pedagogicznej podsumowującej rok szkolny zespoły zadaniowe przedstawiają
raport z realizacji zadań z danego roku szkolnego oraz wnioski do dalszej pracy.

§5.
Organy ośrodka.
1. Organami ośrodka są:
a) dyrektor ośrodka,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski,
e) samorząd wychowanków.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i obowiązującymi
rozporządzeniami
2. W ośrodku tworzy się stanowiska
a) wicedyrektora.
b) kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych.
c) kierownik warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych.
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te
organy.
§6.
Kompetencje dyrektora placówki.
1. Dyrektor placówki:
1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

24

STATUT-SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście Nad Pilicą
4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Dyrektor
bezpośrednim

kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
przełożonym

wszystkich

pracowników

zatrudnionych

w

szkole.

Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie
oświaty i inne przepisy szczegółowe.
4. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości
pracy;
2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia
o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
5) opracowuje szkolne plany nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych
oddziałów;
6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie nadzoru
pedagogicznego oraz na zasadach określonych w planie nadzoru pedagogicznego;
7) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
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8) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim
i wychowanków;
9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
10) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na
spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
11) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach
określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
12) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne
na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania.
15) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły zadaniowe
16) ustala dla ucznia wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologicznopedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym
mogą być przeznaczone na realizację tych form;
17) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka na podstawie
rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
18) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki;
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19) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej placówki
20) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego
części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami ucznia;
21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
22) odpowiada za właściwą organizację i przebieg

sprawdzianu szóstoklasistów,

egzaminów gimnazjalnych i zawodowych
23) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany
wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
24) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego
orzeczenia;
25) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
oraz egzaminów sprawdzających w ramach trybu uzyskiwania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny, na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;
26) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk zawodowych.
5. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
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2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie
zdrowia uczniów;
5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
7) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania
radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
8) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
9) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
10) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
11) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych
kierowniczych;
4) dokonuje nauczycielom oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu
zawodowego;
5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom niepedagogicznym;
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
innych pracowników;
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7) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem pracy oraz Regulaminem
pracy obowiązującym w placówce
8) ) wydaje świadectwa pracy;
9) wydaje decyzje administracyjne o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi
przez organ prowadzący;
11) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
13) ) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków;
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa pracy.
7. Sprawuje opiekę nad uczniami.
8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.
9. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór
pedagogiczny.
10.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
11. W czasie nieobecności dyrektora ośrodka zastępuje go wicedyrektor lub wyznaczony
nauczyciel.

§7.
Rada Pedagogiczna.
1. W ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem ośrodka
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. Nie tworzy się odrębnej rady pedagogicznej dla poszczególnych typów szkół,
a nauczyciele zatrudnieni w szkole wchodzą w skład Rady Pedagogicznej ośrodka.
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3. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności Rady
Pedagogicznej ośrodka stanowiący odrębny dokument.
§8.
Samorząd Uczniowski i Samorząd Wychowanków.
1. Zadania, uprawnienia i organizację Samorządu Uczniowskiego szczegółowo określa
odrębny dokument środka.
2. Zadania, uprawnienia i organizację Samorządu Wychowanków szczegółowo określa
odrębny dokument ośrodka.

§9.
Rada Rodziców
1. Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców
uczniów ośrodka.
2. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem ośrodka , Rada Pedagogiczną,
Samorządem Uczniowskim, oraz Samorządem Wychowanków.
3. Kompetencje Rady Rodziców szczegółowo określa odrębny dokument.

§10.
Wicedyrektor
1. W ośrodku jest utworzone stanowisko wicedyrektora
2. Powierzenie funkcji wicedyrektora dokonuje dyrektor ośrodka, za zgodą organu
prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Podstawowe uprawnienia, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wicedyrektora
określa odrębny dokument ośrodka.
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§10a
Kierownik do spraw opiekuńczo-wychowawczych.
1. W

ośrodku jest

utworzone stanowisko

kierownika

do

spraw

opiekuńczo-

wychowawczych.
2. Powierzenie funkcji kierownika do spraw opiekuńczo-wychowawczych dokonuje dyrektor
ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Podstawowe uprawnienia, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kierownika do
spraw opiekuńczo-wychowawczych określa odrębny dokument ośrodka.

§11
Kierownik warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.
1. .Powierzenie funkcji kierownika warsztatów dokonuje dyrektor ośrodka, za zgodą organu
prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Podstawowe uprawnienia, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kierownika
warsztatów określa odrębny dokument ośrodka.

§ 12.
Rozwiązywanie sytuacji problemowych.
1. Konflikty między nauczycielami rozwiązuje wicedyrektor w następnej kolejności dyrektor
ośrodka a w przypadku odwołania Rada Pedagogiczna lub Kuratorium Oświaty
w Warszawie.
2. Konflikty między kierownikami a nauczycielami i wychowawcami rozwiązuje dyrektor
ośrodka a w przypadku odwołania Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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3. Konflikty między nauczycielami zawodu rozwiązuje kierownik warsztatów szkolnych
a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
4. Konflikty między wychowawcami grup wychowawczych w internacie rozwiązuje
kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
5. Konflikty między nauczycielami a uczniami rozwiązuje wicedyrektor a w następnej
kolejności dyrektor ośrodka.
6. Konflikty między wychowawcami a wychowankami rozwiązuje kierownik do spraw
opiekuńczo- wychowawczych a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
7. Konflikty między nauczycielami, wychowawcami a rodzicami rozwiązuje dyrektor
ośrodka.
8. Konflikty między pracownikami administracyjnymi rozwiązuje główna księgowa ośrodka
lub w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
9. Konflikty między uczniami - wychowankami rozwiązuje kolejno:
a) wychowawca klasy lub grupy wychowawczej
b) pedagog szkolny
c) samorząd uczniowski lub wychowanków
d)zespół wychowawczy
e)kierownicy jednostek organizacyjnych ośrodka
f)rada pedagogiczna
g) dyrektor ośrodka –decyzja ostateczna
10. Przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wśród pracowników pożądane jest angażowanie
przedstawiciela ogniwa związkowego, a przy rozwiązywaniu konfliktów wśród wychowanków
pożądane jest angażowanie psychologa i pedagoga szkolnego.
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§13.
Organizacja pracy w ośrodku.
1. Ośrodek zapewnia:
1) całodobową opiekę
2) warunki do nauki i wychowania w szkole, warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych i w grupach
wychowawczych
3) możliwość realizacji celów rewalidacyjnych
4) opiekę pielęgniarską
5) warunki dla prawidłowego rozwoju fizycznego
6) rekreację, rozrywkę oraz wypoczynek wychowanków
7) pomoc w usamodzielnianiu się wychowankom pozbawionym opieki rodzicielskiej.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny,
jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
3. Za zgodą organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy może
prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie
zimowych ferii szkolnych.
4. Dla realizacji celów statutowych ośrodek posiada:
-

sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie przedmiotowe

-

pracownie przeznaczone do praktycznej nauki zawodu

-

salę gimnastyczną

-

boisko szkolne

-

bibliotekę

-

pomieszczenia świetlicowe
pokoje sypialne
gabinet pielęgniarki
pralnię i prasowalnię
szatnie
zespół pomieszczeń sanitarnych / umywalnie, wc, natryski /
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-

pomieszczenia administracyjno – biurowe
pomieszczenia bloku żywieniowego
pomieszczenia gospodarcze
archiwum
pomieszczenia magazynowe
kotłownię

5. Podstawą organizacji pracy ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny ośrodka
opracowany przez dyrektora ośrodka do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez
Starostwo Powiatowe w Grójcu do 30 maja danego roku.
6. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się:
-

ilość i stan oddziałów szkolnych

-

ilość i stan grup wychowawczych

-

liczbę nauczycieli i wychowawców

-

liczbę pracowników administracyjno - obsługowych

-

liczbę stanowisk kierowniczych

-

wykaz przedmiotów wg ramowych planów nauczania

-

wykaz zajęć dodatkowych

14.
Uchylony
§15.
Uchylony
§16.
Uchylony
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§17.
uchylony
§18.
Praktyki pedagogiczne.
1. Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki
pedagogiczne.
2. Podstawą przyjęcia na praktykę jest umowa pomiędzy dyrektorem ośrodka a osobą
odbywającą praktykę pedagogiczną.
3. Jeżeli organizatorem praktyk pedagogicznych jest zakład kształcenia nauczycieli lub szkoła
wyższa, to umowa w sprawie praktyki może być zawarta pomiędzy dyrektorem ośrodka
a organizatorem praktyki.
§19.
Uchylony.
§20.
Organizacja grup wychowawczych w internacie.
1. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę
sprawowana przez pracowników pedagogicznych.
2. Decyzją sądu, w uzasadnionych przypadkach, opieką całodobową w ośrodku mogą być
objęte również dzieci i młodzież z Nowego Miasta nad Pilicą.
3. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze.
4. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie w oddziale szkolnym
odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej i wynosi do 16 wychowanków niepełnosprawnych
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stopniu

lekkim

i

do

8

wychowanków

niepełnosprawnych

intelektualnie

w stopniu umiarkowanym i znacznym.
6. W przypadku, gdy co najmniej u jednego wychowanka w grupie występują
niepełnosprawności sprzężone, liczbę wychowanków w grupie obniża się o 2.
7. Do grupy wychowawczej, w skład, której wchodzą uczniowie z

niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, lub uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, uczęszczający do klas I-IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc
wychowawcy.
8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić pomoc
wychowawcy w grupach łączonych.
9. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej.
10. Prawa i obowiązki wychowanka określa odrębny dokument ośrodka.

§21.
Okres pobytu wychowanków w Ośrodku trwa do chwili ukończenia nauki, obowiązek
szkolny i obowiązek nauki.
1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
a) wczesne wspomaganie rozwoju- do chwili podjęcia nauki w szkole
b) oddział przedszkolny- od 3 roku życia – do chwili podjęcia nauki w szkole
c) w przypadku szkoły podstawowej- 18. rok życia
d) w przypadku gimnazjum-21. rok życia
e) w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej - do 24 rok życia
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f) w

przypadku

zajęć

rewalidacyjno-

wychowawczych

dla

dzieci

młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim- do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.
2. Uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki. Nauka jest
obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia .Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia .
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej
i gimnazjum. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują
spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci i

obowiązku nauki przez

młodzież

w wieku 16 - 18 lat.
3. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych.
§22.
Uchylony
23.
Uchylony
§24.
Odpłatność za wyżywienie uczniów.
1.Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie.
2.Wysokośc kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówce ustala dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym.
3.Organ prowadzący placówkę, oraz dyrektor może zwolnić rodziców z całości lub części opłat:
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-

w przypadku trudnej sytuacji materialnej

-

w szczególnych uzasadnionych przypadkach losowych.

4.Uchylony.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach na wniosek osób zobowiązanych do odpłatności,
można odpłatność zmniejszyć lub całkowicie zwolnić z odpłatności na czas określony.
§25.
Uchylony
§26.
Uchylony
§27.
Dokumentacja placówki.
1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu uczniów i wychowanków w ośrodku.
2. Dokumentację dotyczącą pobytu uczniów i wychowanków w ośrodku stanowi:
1) księga uczniów
2) księga wychowanków
§28.
Księga uczniów .
1. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencyjną dzieci podlegających obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu.
2. Do księgi uczniów wpisuje się informacje o:
a) przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w którym dziecko spełnia
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
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b) spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia
dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie, którego dziecko spełnia
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie,
c) odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem
decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie, której nastąpiło odroczenie,
a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia
dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie, którego dziecko spełnia obowiązek
szkolny poza szkołą.
3. Szkoła prowadzi księgę uczniów. Do księgi wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszka nauczania, imiona i nazwiska
rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia,
a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.
W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę
opuszczenia szkoły przez ucznia.
4. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki
w danej szkole.
§28 a.
Księga wychowanków .
1. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, dla uczniów w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzi księgę wychowanków.
2. Do księgi wychowanków wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia oraz numer PESEL wychowanka, adres zamieszkania wychowanka, imiona
i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania
wychowanka, datę przyjęcia wychowanka do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z listy
wychowanków, a także nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony.
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3. Wpisów w księdze wychowanków dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia
wychowanków.
4. W przypadku, gdy dziecko, uczeń, słuchacz lub wychowanek nie posiada numeru
PESEL, do księgi uczniów i księgi wychowanków zamiast numeru PESEL wpisuje się serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Księgę uczniów prowadzi sekretarz szkoły a księgę wychowanków prowadzi kierownik
do spraw opiekuńczo-wychowawczych.

§29.
Dokumentacja przebiegu nauczania.
1.Dokumentację przebiegu nauczania stanowią:
1) dziennik zajęć przedszkolnych
2) dzienniki zajęć lekcyjnych
3) dziennik zajęć rewalidacyjnych
4) dziennik zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
5) dzienniki zajęć grup wychowawczych
6) dokumentację osobistą wychowanków
2.Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym
dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku
szkolnym.
3. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców
oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty
elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy
przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
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W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie
zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
4. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg
nauczania w danym roku szkolnym.
5. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez
dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz
adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są
różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców
i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia
edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć edukacyjnych..
6. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się
obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych
i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy
przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne)
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne
oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza
podpisem.
7. Śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone
komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć
do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.
8. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzi dla każdej grupy wychowanków dziennik
zajęć, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z wychowankami w danym roku szkolnym
9. Dzienniki zajęć wychowawczych zakłada wychowawca grupy, opatrując kartę tytułową
dziennika pieczęcią podłużną ośrodka, wpisując województwo, nazwę ośrodka, adres,
oznaczenie grupy, rok szkolny, imiona i nazwiska wychowawców grupy. Kartę tytułową
dziennika podpisuje kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych.
10. Do dziennika zajęć w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, wpisuje się w porządku
alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, adresy
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zamieszkania wychowanków, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli
są różne od adresu zamieszkania wychowanka, adresy poczty elektronicznej rodziców
i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, uwagi o wychowankach, zajęcia prowadzone
w placówce w poszczególnych dniach, w tym zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy
z wychowankami i tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu pracy oraz informacje
o kontaktach z rodziną wychowanka, z wychowankami.
11. W dzienniku odnotowuje się: zajęcia w dniach nauki powtarzające się okresowo, plan pracy
na semestr, kontakty z rodziną wychowanka, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację
planu, stopnie uzyskane przez wychowanków z poszczególnych przedmiotów, a także
przeprowadzone hospitacje i wizytacje z podaniem nazwy zajęć i osoby prowadzącej. Fakt
przeprowadzenia zajęć, hospitacji i wizytacji potwierdza się podpisem.
12. Przedszkole, szkoła i placówka, które organizują zespołowe lub indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim, prowadzą odpowiednio dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
każdego zespołu albo dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
każdego uczestnika zajęć, w których dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym.
13. Do dzienników wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczestników zajęć,
daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania uczestników zajęć, nazwiska i imiona
rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika
zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz
odnotowuje się obecność uczestników zajęć na zajęciach, indywidualny program zajęć, a także
opis przebiegu zajęć z każdym uczestnikiem zajęć.
14. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, przedszkole i szkoła
prowadzą odrębnie dla każdego ucznia odpowiednio dziennik indywidualnych zajęć albo
dziennik indywidualnego nauczania.
15.Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów
zgodnych z posiadaną dokumentacją.
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§29a.
1. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny
specjalista zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do
którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone
w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi
współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub
wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologicznopedagogiczną.
2. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego
dziecka,

ucznia,

lub

wychowanka

objętego

pomocą

psychologiczno-pedagogiczną

dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez
pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza
oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

§29b.
1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz
ocen ucznia.
2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych
odpowiednio w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych
i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomość i umiejętności, protokołach z prac
komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, protokołach zebrań rady
pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu, albo o zwolnieniu odpowiednio ze
sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji
o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także innych dokumentach
potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia
potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie, których ich dokonano.
3. Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny
klasyfikacyjne

zachowania

uczniów

klas

I–III

szkoły

podstawowej

oraz

uczniów
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z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone
komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do
arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.
4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia albo
słuchacza szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen
ucznia albo słuchacza.
5. Arkusze ocen uczniów wypełnia się pismem komputerowym, maszynowym lub
ręcznym.
6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, po co najmniej jednym roku nauki,
przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi kopię arkusza
ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Rodzice ucznia,
pełnoletni uczeń potwierdzają podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen.
7. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po okresie nauki krótszym przesyła się
do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi zaświadczenie przebiegu
nauczania ucznia. Rodzice ucznia, lub pełnoletni uczeń potwierdzają podpisem otrzymanie
zaświadczenia.
§29c.
1. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także:
1) uchwały rady pedagogicznej dotyczące:
a) klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,
b) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu,
2) zezwolenia odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły na:
a) indywidualny program lub tok nauki,
b) spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem lub inną formą przedszkolnego,
c) spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
3) pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych do czasu
ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły;
4) zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia albo słuchacza.
2. Ośrodek zobowiązany jest przechowywać dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§30.
Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.
1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany dalej „programem”, określa:
1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz
wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie
odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub
uczniem, w tym przypadku:
a) dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze
socjoterapeutycznym;
3) formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
4) działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb,
zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
5) zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub
ucznia, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania
z zakresu doradztwa-zawodowego i sposób realizacji tych działań;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji
zadań.
2. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej
„zespołem”.
3. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu
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o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
4. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje
się w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od
początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie
odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub
ośrodku.
2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
lub ośrodku, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo 30 dni przed upływem
okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy dziecko lub
uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie w innej formie
wychowania przedszkolnego w ośrodku.
5. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy
wychowawczej, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, albo nauczyciel lub specjalista,
prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony przez dyrektora ośrodka,
6. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
7. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora ośrodka – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,
2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne
osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista
8. Zespół,

co

najmniej

dwa

razy

w

roku

szkolnym,

dokonuje

okresowej

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub
uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu
funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od
potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną.
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9. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć
w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu . Dyrektor
placówki, zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie
każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.
10. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię
programu.
11. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia,
jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów
prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących
w spotkaniu zespołu.
§31.
Uchylony
§32.
Pracownicy ośrodka.
1. W ośrodku zatrudnia się pracowników:
a) pedagogicznych
- nauczycieli
- wychowawców
- pedagoga
- psychologa
- logopedę
- innych specjalistów
b) ekonomicznych i administracyjnych
- głównego księgowego
- referenta
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- magazyniera
- intendenta
-sekretarza szkoły
c) obsługowych
- kucharkę
- pomoce kuchenne
- sprzątaczkę
- opiekuna nocnego
- palaczy
- kierowcę
- konserwator
-pomoc nauczyciela
-pomoc wychowawcy
d) służby zdrowia
- pielęgniarkę
2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy.
3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy i Karty Nauczyciela.
4. Podstawowe

obowiązki

dla

pracowników

samorządowych

określa

ustawa

o pracownikach samorządowych.
5. Nauczyciele podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
6. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej
wynikającej z art. 108 Kodeksu Pracy.
7. Liczba zatrudnionych osób jest zgodna z aktualnym na dany rok szkolny arkuszem
organizacyjnym.
8. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych określają zakresy czynności przygotowywane
zgodnie z regulaminem pracy.
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§33.
Nauczyciele są pracownikami szkoły.
1. Nauczyciele organizują proces dydaktyczno – wychowawczy w zakresie powierzonych im
przedmiotów nauczania i są odpowiedzialni za jego przebieg, poziom i wyniki oraz
bezpieczeństwo uczniów. Nauczyciele są zobowiązani do planowania pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Warunki realizacji przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określają
odrębne przepisy.
3. Nauczyciele podlegają bezpośrednio wicedyrektorowi ośrodka.
4. Nauczyciel ma obowiązek:
1) Przestrzegać statutu szkoły;
2) Uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;
3) Zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
4) Podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
5) Służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
6) Aktywne uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów
nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;
5. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela szczegółowo określa odrębny
dokument.
§34.
Wychowawcy są pracownikami ośrodka.
1. Wychowawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej
i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków.
2. Wychowawcy podlegają bezpośrednio kierownikowi do spraw opiekuńczo- wychowawczych.
3. Wychowawcy sprawują opiekę nad wychowankami w porze nocnej.
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4. Warunki realizacji przez wychowawców tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
określają odrębne przepisy.
5. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków wychowawcy szczegółowo określa odrębny
dokument.
§35.
W ośrodku zatrudnia się pedagoga
1. Pedagog zobowiązany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami.
2. Zakres czynności pedagoga szczegółowo określa odrębny dokument ośrodka.
§36.
W ośrodku zatrudnia się psychologa.
1. Psycholog zobowiązany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami.
2. Zakres czynności psychologa szczegółowo określa odrębny dokument ośrodka.

§37
W ośrodku zatrudnia się logopedę.
1. Zakres czynności logopedy szczegółowo określa odrębny dokument ośrodka.
2.
§38.
Pracownicy administracji.
1. W ośrodku zatrudnia się pracowników ekonomiczno - administracyjnych oraz
pracowników obsługi.
2. Liczba zatrudnionych pracowników jest zgodna z projektem organizacyjnym ośrodka
opracowanym na dany rok szkolny.
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3. Indywidualne zakresy obowiązków pracownikom ekonomiczno - administracyjnym oraz
pracownikom obsługi ustala dyrektor ośrodka.
4. Pracowników ekonomiczno - administracyjnych i obsługi zatrudnia i zwalnia
z zachowaniem ogólnych przypisów prawa pracy - dyrektor ośrodka.
§39.
1. Pracowników służby zdrowia zatrudnia się w uzgodnieniu z Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą.
2. Zasady sprawowania opieki pielęgniarskiej nad wychowankami ośrodka oraz czas pracy
i zakres obowiązków pielęgniarki w ośrodku określa dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
3. W ośrodku może być zatrudniony, za zgodą Starostwa Powiatowego w Grójcu,
pracownik socjalny.

§39a.
Bezpieczeństwo i higiena w placówce.
1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub w placówce,
a także bezpieczne warunki uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę lub
placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
2. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
3. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.
Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowo prowadzącemu.
4. Plan

zajęć

dydaktyczno-

wychowawczych

powinien

uwzględniać

potrzebę

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
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5. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia
części podręczników i przyborów szkolnych.
6. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób
zapewniający łatwy do niego dostęp.
7. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnianej do
tego osoby.
9. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
10. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie
w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.
11. Udział uczniów w pracach na rzez szkoły i środowiska może mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki
ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych
warunków pracy.
12. Uczniowie pracujący w warsztatach i pracowniach szkolnych w celu zabezpieczenia
przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze
względu na wymagania sanitarnohigieniczne, zobowiązani są do zaopatrzenia się
w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
13. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie
nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
14. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
15. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę
opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień
rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność powierzonych

52

STATUT-SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście Nad Pilicą
opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki,
w jakich będą się one odbywać.
16. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie
zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc
medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
17. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
- rodziców ( opiekunów) poszkodowanego;
- pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
- społecznego inspektora pracy
- organ prowadzący szkołę lub placówkę;
- radę rodziców
18. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor
19. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków
oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im
§40.
Uchylony
§41.
Uchylony
§42.
Uchylony
§43.
Uchylony
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§44.
Uchylony.
§45.
Uchylony
§46.
Uchylony.
§47.
Uchylony.
§48.
W Ośrodku organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi
i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami".
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
- rodzicami uczniów;
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
- placówkami doskonalenia nauczycieli;
- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia;
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b) rodziców ucznia;
c) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki
d) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
z uczniem;
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
f) poradni
g) pomocy nauczyciela.
h) pracownika socjalnego
i) asystenta rodziny
j) kuratora sądowego
4. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia
b) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
c) zajęć specjalistycznych:
d) korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
e) zajęć związanych w wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej- w przypadku uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
f)

warsztatów, porad i konsultacji.

5. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
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6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi
do 5.
8. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
9. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba
uczestników zajęć wynosi do 10.
10. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony
dla ucznia łączny czas tych zajęć.
11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla
rodzaju prowadzonych zajęć.
12. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa
do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia
albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
13. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu
aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
i specjaliści.
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14. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla
rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
i specjaliści.
15. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w placówce, jest zadaniem zespołu powoływanego przez dyrektora. Składa się on
z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia
z uczniem, zwanego dalej "zespołem".
1) Zespół opracowuje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od
potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
2) Program opracowuje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni
program.
3) Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba
wyznaczona przez dyrektora szkoły.
4) Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb
5) W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: na wniosek dyrektora szkoły- przedstawiciel
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; na wniosek lub za
zgoda rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia- inne osoby, w szczególności lekarz,
psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
6) Nie rzadziej niż raz w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej i wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny
funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się we współpracy z poradnią
psychologiczno- pedagogiczną, w tym z poradnia psychologiczną.
7) Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji
programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
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8) Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na swój wniosek, kopie programu.
9) Program określa- w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także
działania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposób realizacji tych działań.
Zakres zadań zespołu określa procedura.
§49.
1. Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik nr 1.
§50.
Uchylony

§51.
Biblioteka szkolna.
1.Ośrokek prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
2. Godziny pracy biblioteki pokrywają się z godzinami pracy szkoły i są umieszczone przy
wejściu do biblioteki.
3. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje wicedyrektor ośrodka, który jest zobowiązany do:
-

zapewnienia bibliotece odpowiednio wyposażonego pomieszczenia

-

zarządzania skontrum zbiorów biblioteki

-

inspirowania i kontrolowania współpracy grona pedagogicznego z biblioteką
w wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno -wychowawczej
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-

zatwierdzania rozkładu zajęć biblioteki

-

opiniowania rocznego planu pracy biblioteki

-

analizowania stanu czytelnictwa

-

kontroli ewidencji zbiorów bibliotecznych.

4. Za majątek biblioteki odpowiedzialność ponosi nauczyciel bibliotekarz.
5. Dokumentację biblioteki szkolnej stanowi:
- dziennik biblioteki szkolnej
- kartoteki wypożyczeń
- księgi inwentarzowej
- rejestr ubytków
6. Warunki korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki stanowiący odrębny dokument
ośrodka.
§52.
Praktyczna nauka zawodu
1. W celu realizowania zajęć praktycznych przy szkole funkcjonują warsztaty szkoleniowo produkcyjne.
2. Warsztaty szkolne realizują zadania szkoleniowo - produkcyjne.
3. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin warsztatów
szkolnych stanowiący odrębny dokument ośrodka.
4. Szkoleniem zawodowym oraz działalnością produkcyjną w warsztatach szkolnych
kieruje bezpośrednio kierownik warsztatów, który podlega dyrektorowi ośrodka.
5. Szczegółowy zakres zadań kierownika warsztatów określa dyrektor ośrodka.
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§53.
Organizacja nauczania religii/etyki w szkole.
1. W oddziale przedszkolnym organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych,
naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach
podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej
"szkołami", organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki;
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców
(opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu religii
i etyki decydują sami uczniowie.
3. Życzenie, o uczęszczaniu na religię lub etykę jest wyrażane w formie pisemnego
oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może
natomiast zostać zmienione. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich
zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.
1) Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
2) W przypadku, gdy uczniowie,( rodzice, prawni opiekunowie) wyrażą wolę uczestniczenia
dziecka w zajęciach zarówno z religii jak i z etyki szkoła umożliwia im udział w zajęciach
z obu przedmiotów umieszczając odpowiednio( bezkolizyjnie) godziny nauki religii
i etyki w planie zajęć szkolnych.
3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub
etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
4. Oddział przedszkolny i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy
nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy
przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowankom w grupie)
lekcji religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej
lub między klasowej.
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1) Jeżeli w oddziale przedszkolnym lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań
wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ
prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem
wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym
(pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym w przedszkolu i szkole naukę etyki organizuje
się nawet dla jednego ucznia.
2) Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (poza-przedszkolnym) punkcie
katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych
przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub
punktów katechetycznych.
5. Uczniom, których rodzice lub, którzy sami wyrażają takie życzenie szkoła organizuje
zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole.
1) W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są zorganizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2) Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy wedle oświadczenia rodziców lub ich
samych pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świadomie rezygnują z tych zajęć.
Na czas odbywania zajęć należy im zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze.
6. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych
i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się
wobec podręczników do nauczania religii.
7. Placówka zatrudnia nauczyciela religii, katechetę zwanego dalej nauczycielem
religii, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego przez: ·
1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze
zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych
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3) Cofnięcie skierowania, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym
przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych
związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora oraz organ prowadzący. Na okres pozostały
do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do
nauczania religii, z tym, że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane..
4) Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
8. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja
Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych
związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej
9.Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy.
1) Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również
poza wyznaczonymi przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając
z dyrektorem szkoły lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania
2) Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społecznoreligijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 58 ustawy o systemie oświaty.
Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
3) Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
10. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się
w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub
dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za
zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych
kościołów i innych związków wyznaniowych.
1) Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły
11.Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie
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należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia, z jakiej religii (bądź etyki) uczeń
uczęszczał.
1) Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
2) Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
3) Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organ prowadzący
szkołę otrzymują ocenę z religii ( etyki) na świadectwie wydanym przez szkołę, do której
uczęszczają na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki
4) W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie
i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.
12. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego
należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym
czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem
odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. O terminie rekolekcji dyrektor
szkoły powinien być powiadomiony, co najmniej miesiąc wcześniej.
13 Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez
biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych
kościołów i innych związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości
organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
1) Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania
i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
14. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także
odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem
wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.
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§54.
Kary i nagrody
1. Prawa i obowiązki ucznia oraz rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa
regulamin uczniowski stanowiący odrębny dokument.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec uczniów kar naruszających ich nietykalność
i godność osobistą.
3. W przypadkach rażącego naruszania regulaminu uczniowskiego rada pedagogiczna może
podjąć uchwałą upoważniającą dyrektora ośrodka do skreślenia ucznia z listy uczniów.
W przypadku naruszenia praw ucznia, uczniowi przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty.
4. Uczeń, który nie ukończył 18 lat może być skreślony z listy uczniów jedynie
z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły.
5.Nagrody i kary przyznaje się uczniowi na wniosek
a) Samego zainteresowanego;
b) Samorządu Uczniowskiego;
c) Nauczycieli;
d) Dyrekcji;
e) Rodziców;
f) Osób i organizacji zewnętrznych.
6. Uczeń może być nagradzany za:
a) Wzorowe wyniki w nauce i zachowaniu;
b) Uczestnictwo w konkursach;
c) Wybitne osiągnięcia sportowe;
d) Aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego;
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e) Działania na rzecz promocji szkoły;
f) Wysoką kulturę osobistą.
7. Uczeń może być ukarany za:
a) Stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego oraz innych;
b) Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;
c) Palenie papierosów, zażywanie środków narkotycznych lub innych środków
odurzających oraz picie alkoholu;
d) Wymuszenia, pobicie, zastraszanie, poniżanie i zachęcanie do bójek;
e) Demoralizowanie innych uczniów ( zły przykład, namawianie do negatywnych
zachowań);
f) Nie respektowanie regulaminów obowiązujących w szkole;
g) Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;
h) Lekceważący i arogancki stosunek do pracownika szkoły
i) Uniemożliwienie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnienie zdobywania wiedzy
pozostały uczniom;
j) Nagminne spóźnienia i wagary
k) Wulgarne słownictwo i zachowanie;
l) Kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo.
8. Kara może być udzielona w formie:
a) Ustnego upomnienie nauczyciela , wychowawcy;
b) Pisemnego upomnienia sporządzonego przez nauczyciela w klasowym zeszycie
spostrzeżeń i dzienniczku ucznia;
c) Pisemnej nagany wychowawcy;
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d) Wykonania dodatkowych zadań lub pracy na rzecz szkoły pod nadzorem nauczyciela,
wychowawcy, który karę zadaje. O pozostaniu ucznia na terenie szkoły informujemy
rodzica telefonicznie, obecności drugiej osoby.
e) Wezwania przez wychowawcę rodziców ( prawnych opiekunów)

do szkoły

i przeprowadzenia z nimi rozmowy na temat dziecka;
f) Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) na rozmowę do psychologa lub pedagoga
szkolnego;
g) Rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły i podpisania kontraktu
h) Ustnego upomnienia udzielonego przez dyrektora, kierownika na forum klasy, grupy;
i) Ustnej nagany udzielonej przez dyrektora na apelu;
j) Założenia zeszytu zachowań przez ucznia i podawanie go nauczycielom do wpisu;
k) Czasowego pozbawienia prawa do:
- działu w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę na jej terenie lub
poza nią (dyskoteki, wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, zajęcia sportowe)
- Reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udziału w konkursach, zawodach
i olimpiadach sportowych).
l) Pisemnej nagany dyrektora;
m) Obniżenia oceny z zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami;
n) Odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły;
o) Wystąpienia do policji z prośbą o przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej;
p) Wystąpienia do sądu rodzinnego i nieletnich z prośbą o interwencję w rodzinie ucznia;

8. Uczeń, który niszczy mienie szkolne lub rzeczy należące do kolegów zobowiązany jest do
naprawy wyrządzonej szkody lub pokrycia wszelkich strat materialnych.
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9. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd. Za powtarzający się wielokrotnie brak
stosownego ubioru obowiązuje nagana ustna wychowawcy.
10. Na zajęciach edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
11. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu w wyznaczonym terminie wypożyczonych z biblioteki
podręczników i książek.
12. Ucznia naruszającego nagminnie regulaminy szkolne, dyrektor szkoły kierownik ds.
opiekuńczo wychowawczych może zobowiązać do wykonania dodatkowej pracy na rzecz
szkoły. Za nadzór nad jej wykonaniem oraz poinformowanie o tym rodziców odpowiedzialny
jest wychowawca klasy, grupy.
13. W przypadku kiedy stosowne ,środki zaradcze nie przynoszą rezultatu, a uczeń nie
wykazuje chęci poprawy i świadomie nie przestrzega regulaminów i zasad życia społecznego,
oraz uchybia obowiązującym normom, dyrektor szkoły w oparciu o Posiedzenie Rady
Pedagogicznej, może podjąć decyzję o wydaleniu ucznia, lub przeniesieniu do innej placówki
14. Od każdego rodzaju kar uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać
w ciągu 3 dni od powiadomienia o nałożeniu kary. Odwołanie wraz z jego umotywowaniem
należy przekazać dyrektorowi szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

§55.
1. Opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel
wyznaczony przez wicedyrektora ośrodka.
4. W trakcie wycieczek szkolnych opiekę sprawuje kierownik wycieczki i nauczyciele
wyznaczeni przez wicedyrektora ośrodka.
5. Czas i miejsce dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych określa harmonogram
dyżurów ustalony przez wicedyrektora ośrodka.
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§56.
Uchylony
§57.
Uchylony
§58.
Uchylony
§59.
Uchylony
§60.
Działalność administracyjno – kancelaryjna.
1. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa. Zasady gospodarki
finansowej i materiałowej ośrodka regulują odrębne przepisy.
2. Dyrektor ośrodka jest dysponentem funduszy przyznanych placówce i gospodaruje nimi
zgodnie z potrzebami i terminarzem budżetowym.
3. Ośrodek prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
4. Majątek ośrodka jest własnością Starosty Grójeckiego. Jego likwidacja
i przekazanie może odbywać się na zasadach i w trybie określonym odrębnymi
przepisami.
§61.
Uchylony
§62.
Uchylony
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§63.
Uchylony
§64.
Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
-

okrągła duża, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Nowym Mieście n/ Pilicą

-

-

pieczęć okrągła metalowa duża z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Nowym Mieście n/ Pilicą
pieczęć okrągła duża, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Publiczne Gimnazjum Nr 3
w Nowym Mieście n / Pilicą

-

pieczęć okrągła metalowa duża z Godłem Polski o brzmieniu:

-

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Mieście n/ Pilicą
pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Nowym Mieście n/ Pilicą

-

pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Nowym Mieście n/ Pilicą

-

pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Mieście n/ Pilicą
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-

pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Publiczne Gimnazjum
w Nowym Mieście n/ Pilicą

-

pieczęć okrągła kauczukowa o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
Nowe Miasto n/Pilicą
Biblioteka

-

pieczęcie podłużne o brzmieniu:
a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
26 - 420 Nowe Miasto n/ Pilicą
Pl. O. H. Koźmińskiego 9
Tel./fax /48/ 674 10 38

b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
26 - 420 Nowe Miasto n/ Pilica Pl. O. H. Koźmińskiego 9
Tel./fax /48 / 674 10 38
c) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr.3
26 – 420 Nowe Miasto n/ Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 9
Tel./fax /fax/48 6741038
e)Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
26 -420 Nowe Miasto n/ Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 9
Tel./fax /48/ 6741038
g)

P-

00195713-33000000
52-1822-6723

h) Ośrodek używa pieczęci zwykłych funkcjonujących w poszczególnych typach szkół.
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§65.

Postanowienia końcowe.
Statut został sporządzony w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
( z późniejszymi zmianami)
Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( z późniejszymi zmianami ) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw:
-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

-

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia
18 kwietnia 2002r.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii i w szkołach publicznych.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach

-

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zmianami).

-

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej ( Dz, U. Nr. 100poz. 908).

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
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-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych.

-

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz
niektórych innych ustaw

-

Zarządzenie Nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1988 r. w sprawie
Kodeksu Ucznia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu.

-

-

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1992r. o warunkach zapewnienia
prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywających
w
zakładach
wychowawczych
i
opiekuńczych
oraz
na
obozach
i koloniach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993r. zmieniające
rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w szkołach publicznych.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nauki religii.
- Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnie 25 maja 1993r. w sprawie zasad
udzielania uczniom pomocy psychicznej i pedagogicznej.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów organizacji i zasad działania publicznych placówek
opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych.
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-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie sposobu
i terminów dostosowania dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego
systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2011r. w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunku pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości odpłatności wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006r. w sprawie wzoru
oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. ( weszło w życie 3 listopada
2006r. )

-

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

-

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 23 sierpnia 2007r.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008r.)

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. 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 dnia 30 maja 2011r.)

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010r.)

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r zmienia
rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życiu w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie kształcenia ogólnego
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-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalność wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych

-

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.

-

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół
placówek.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.

-

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych. .

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie
zakresu i form przeprowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
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-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. 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.

§66

1. Do statutu można wprowadzać zmiany na wniosek:
-

Dyrektora ośrodka

-

Rady Pedagogicznej

-

Rady Rodziców

-

Samorządu Uczniowskiego

3. Zmiany muszą być uchwalone i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną ośrodka
w głosowaniu jawnym w ilości ponad 50% członków Rady Pedagogicznej.
4. Zobowiązuje się Dyrektora ośrodka do ujednolicenia tekstu statutu po 5 kolejnych
nowelizacjach.
5. Statut przedstawiono Społeczności Ośrodka, Radzie Rodziców i Samorządowi
Uczniowskiemu.
6. Tekst ujednolicony statutu uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26 sierpnia
2015r – Uchwała Nr 4/2015
7. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.
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