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Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami)  

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.03.2001 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi 

zmianami) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( z późniejszymi zmianami). 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19.02.2002 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji  (z późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.04.2007 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi 

zmianami). 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.02.2009 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
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ROZDZIAŁ I 

 

NAZWA I TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANY NADRZĘDNE 

 

§ 1 
1) Nazwa Ośrodka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.  

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nosi imię Ireny Sendlerowej. 

3) Przedszkole i poszczególne szkoły wchodzące w skład Ośrodka noszą imię Ireny 

Sendlerowej. 

4) Siedziba Ośrodka - Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 52.  

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką 

opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

6) W Ośrodku obowiązek szkolny i nauki mogą realizować dzieci i młodzież z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z 

autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 6 roku życia, które z powodu swojej 

niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.  

7) Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 

1. 18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej, 

2. 21. rok życia - w przypadku gimnazjum, 

3. 24. roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. 

8) W Ośrodku opieką mogą być objęte również dzieci, które nie podlegają jeszcze obowiązkowi 

szkolnemu i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

 

§ 2 
1) Ośrodek obejmuje:  

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci dla dzieci od narodzin do momentu podjęcia nauki 

w szkole. 

2. Przedszkole specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

3. Szkołę podstawową specjalną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, autyzmem. 

4. Gimnazjum specjalne dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

autyzmem. 

5. Szkoły ponadgimnazjalne specjalne:  

a) ponadgimnazjalna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem - w cyklu trzyletnim 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim – w cyklu trzyletnim 

6. Grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

autyzmem.  
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§ 3 
1) Organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,  

ul. Sikorskiego 21. 

2) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE SZKOŁY 

 

§ 4 

Cele przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przyposabiajacej do pracy, 

zasadniczej szkoły zawodowej, grup wychowawczych określają odrębne dla każdego w/w 

statuty. 

 

§ 5 

1) Cele Ośrodka w stosunku do rodziny: 

1. Poprawa rozumienia i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i 

społecznych dziecka, 

2. Poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków z obowiązkiem 

opieki i pielęgnacji dzieckiem niepełnosprawnym,  

3. Kształtowanie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w 

środowisku lokalnym. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ZADANIA OŚRODKA 

 

§ 6 

1) Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, 

do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem.  

2) Ośrodek zapewnia uczniom właściwy i pełny rozwój osobowości w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.  

3) Ośrodek sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 

placówki, a głównie dokonuje rozeznania sytuacji rodzinnej, materialnej, bytowej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

4) Sprawuje całodobową opiekę nad wychowankami przebywającymi w grupach 

wychowawczych.  

5) Udziela pomocy wychowankom, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie, a 

także wychowankom, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

6) Umożliwia korektę, kompensację odchyleń od normy intelektualnej i fizycznej. 

7) Udziela wychowankom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę 

wychowawców klas i grup wychowawczych, pedagoga, psychologa Ośrodka oraz 

współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

8) Zapewnia uczniom-wychowankom opiekę pielęgniarki. 

9) Organizuje naukę szkolną, zajęcia wychowawcze, samoobsługowe i opiekuńcze 

(pielęgnacyjne), zajęcia specjalistyczne: reedukacyjne, logopedyczne, psychokorekcyjne i 

inne według potrzeb, pracę na rzecz Ośrodka, środowiska. 

10) Organizuje i prowadzi koła zainteresowań i koła przedmiotowe. 
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11) Placówka prowadzi orientację zawodową w celu właściwego wyboru zawodu przez 

wychowanków i rozwija ich twórcze zainteresowania poprzez prowadzenie kół 

zainteresowań. 

12) Ośrodek umożliwia wychowankom zdobycie zawodu poprzez kontynuowanie nauki w 

szkole zawodowej. 

13) Powierza każdy oddział i zespół nauczycielowi zwanemu dalej „wychowawcą oddziału” 

„wychowawcą zespołu”, a każdą grupę wychowawczą jednemu wychowawcy, zwanemu 

dalej „wychowawcą grupy wychowawczej”. W miarę możliwości organizacyjnych Ośrodka 

wychowawca oddziału, zespołu i wychowawca grupy winien prowadzić swoją grupę przez 

cały tok nauczania i wychowania. 

14) Nad uczniami przebywającymi w Ośrodku opiekę sprawują:  

1. podczas zajęć szkolnych nauczyciele prowadzący zajęcia,  

2. po zakończonych zajęciach w szkole - wychowawcy grup  

3. nad uczniami przebywającymi podczas zajęć poza terenem Ośrodka opiekę sprawują 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych. 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

 OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW, OCENIANIE 

ZACHOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW 

 

§ 7 

1) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:  

1. Rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

programów nauczania.  

2. Uwzględnianiu pracowitości ucznia i jego uczęszczanie na zajęcia.  

3. Uwzględnianiu przygotowania ucznia do zajęć.  

4. Motywowaniu ucznia do dalszej pracy.  

5. Uwzględnieniu wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

(szczególnie wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka i technika, zajęcia artystyczne, 

zajęcia techniczne). 

6. Formułowaniu oceny przez nauczyciela.  

2) Nauczyciel przy ocenianiu ucznia powinien preferować metody pozytywnego mobilizowania 

uczniów do pracy jako skuteczniejsze od metod oceniania negatywnego.  

3) Oceny bieżące nauczyciel wpisuje bezpośrednio do dziennika lekcyjnego.  

4) W Ośrodku przeprowadza się jedną klasyfikację śródroczną uczniów i klasyfikację 

końcoworoczną.  

5) Pierwszy półrocze kończy się 31 stycznia. W przypadku, gdy ferie zimowe przypadają po 

pierwszej dekadzie stycznia o terminie zakończenia półrocza decyduje Dyrektor placówki po 

konsultacji z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

6) O przewidywanej ocenie śródrocznej nauczyciel powiadamia ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych na 2 tygodnie przed końcem I półrocza. Szczegółowy termin 

wystawiania oceny ustala dyrektor.  

7) O przewidywanej ocenie końcoworocznej nauczyciel powiadamia ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych nie później niż 21 dni przed oficjalnym zakończeniem roku 

szkolnego.  

8) Powyższe terminy obowiązują także przy wystawianiu oceny z religii i zachowania. 
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9) Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach odbywa się w 

formie zestawienia wszystkich ocen, przekazywanego rodzicom/opiekunom prawnym na 

zebraniach, a jeżeli osobisty kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi jest niemożliwy – 

pisemnie/pocztą. Przewidywane oceny ze sprawowania przedkłada się także 

zainteresowanym wychowawcom grup wychowawczych. 

10) W Ośrodku wdrożony jest Wewnątrzszkolny System Oceniania określający szczegółowo 

zasady klasyfikowania i promowania uczniów, wytyczne odnośnie sprawdzianu klas VI, 

egzaminów przeprowadzanych w ostatnim roku nauki gimnazjum i zasadniczej szkoły 

zawodowej.  

11) Uczniowie gimnazjum realizują projekt edukacyjny. Sposoby i kryteria jego oceny zawarte 

są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

 

§ 8 
1) W Ośrodku, przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i końcoworocznym, obowiązuje 

następująca skala ocen z zajęć edukacyjnych:  

1. celujący - 6,  

2. bardzo dobry - 5,  

3. dobry - 4,  

4. dostateczny - 3,  

5. dopuszczający - 2,  

6. niedostateczny - 1,  

2) Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”  i  „-”. Znaków tych nie 

stosujemy w przypadku oceny celującej i niedostatecznej. 

3) Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 

4) Powyższych zasad oceniania nie stosuje się w szkole podstawowej, gimnazjum oraz 

pondgimnazjalnej szkole przysposabiającej do pracy dla dzieci młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym. 

5) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

  

§ 9 
1) W Ośrodku obowiązuje następująca skala ocen zachowania: 

1. wzorowe,  

2. bardzo dobre,  

3. dobre,  

4. poprawne,  

5. nieodpowiednie,  

6. naganne.  

2) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia/wychowanka 

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

3. dbałość o honor i tradycje placówki 

4. dbałość o piękno mowy ojczystej 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

6. godne, kulturalne zachowanie się w placówce i poza nią 

7. okazywanie szacunku innym osobom 

3) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna. 
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4) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.  

2. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

§ 10 
Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w Ośrodku przeprowadza się na zasadach 

obowiązujących przy przeprowadzeniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w 

terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚRODKA 

 

§ 11 

1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gd. prowadzi się 

działalność gospodarczą.  

2) Przedmiotem działalności gospodarczej jest wynajem pomieszczeń w celu organizowania 

kolonii, wczasów, obozów sportowych, imprez okolicznościowych, itp. Realizację każdej z 

wymienionych form działalności poprzedza zawarcie umowy, która określi:  

1. warunki i formy opłat /poprzedzi się to sporządzeniem kalkulacji/, 

2. wykaz wynajmowanych pomieszczeń i sprzętu, 

3. zobowiązanie najemcy do odpowiedzialności za wynajmowany sprzęt i pomieszczenia. 

3) Każdorazowo dyrektor Ośrodka wskaże imiennie osobę, która ze strony zakładu odpowiadać 

będzie za dotrzymanie warunków umowy. 

4) Źródłem przychodów działalności gospodarczej są:  

1. wpłaty za wynajem pomieszczeń Ośrodka  

2. wpływy za wynajem miejsc noclegowych  

3. wpłaty z tytułu wyżywienia - osoby nie będące wychowankami grup wychowawczych.  

5) Przychody z działalności gospodarczej przeznaczone będą za zgodą organu prowadzącego 

m.in.: 

1. na sfinansowanie bieżących remontów i konserwacji.  

2. na doposażenie Ośrodka w sprzęt i środki dydaktyczne.  

3. wypłaty dla pracowników zatrudnionych w związku z realizacją działalności 

gospodarczej.  

4. dofinansowanie imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych dla wychowanków 

Ośrodka.  

5. poprawę funkcjonowania placówki i warunków Ośrodka. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH 
 

§ 12 

1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dopuszcza się działalność fundacji i 

stowarzyszeń mających na celu pomoc placówce w zadaniach dydaktyczno-opiekuńczo- 

wychowawczych, a także finansowych; za zgodą organu prowadzącego. 

2) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzi działalność Nowodworskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, ze Sprzężeniami, 

Dotkniętych Autyzmem, z Problemami w Porozumiewaniu się, Zagrożonych Wykluczeniem 

Społecznym IKAR. 

3) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje Punkt Doradczo-

Konsultacyjny dla osób z autyzmem i ich rodzin. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI 

 

§ 13 
1) Zakres i czas trwania opieki świadczonej przez Ośrodek są dostosowane do sytuacji prawnej, 

rodzinnej, psychologicznej i materialnej dziecka oraz do konieczności spełniania obowiązku 

szkolnego poza miejscem zamieszkania i może mieć charakter opieki częściowej.  

2) Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd ograniczył prawo do osobistej styczności z 

dzieckiem, odbywają się według zasad określonych przez sąd.  

3) Opieka częściowa polega na uzupełnianiu przez placówkę tych funkcji rodzinnych, które nie 

mogą być prawidłowo wypełniane w określonym czasie i zakresie.  

4) Czas trwania opieki częściowej ustala dyrektor placówki w porozumieniu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka. 

5) Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są 

przewidziane ferie szklone.  

6) Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada: pomieszczenia do nauki, sypialnie, 

stołówkę, świetlicę, bibliotekę, pomieszczenia sanitarne, szatnie, pralnię, pomieszczenia 

administracyjno-gospodarcze, tereny rekreacyjne, pokój nauczycielski, gabinety 

terapeutyczne.  

7) Opieka w Ośrodku, stosownie do zadań statutowych, polega na realizacji opracowanego i 

przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, 

edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych oraz pracy z rodziną wychowanka. 

 

§ 14 
1) Ośrodek zapewnia: 

1. Całodobową   opiekę   sprawowaną   przez   pracowników   pedagogicznych i 

pracowników obsługi. 

2. Warunki do nauki i wychowania w grupie przedszkolnej, w szkole podstawowej 

specjalnej, gimnazjum specjalnym, ponadgimnazjalnej szkole przysposabiającej do 

pracy, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej i w grupach wychowawczych. 

3. Możliwość realizacji celów rewalidacyjnych. 
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§ 15 
1) Pobyt wychowanka w placówce ustaje z powodu:  

1. Ustania przyczyn umieszczenia.  

2. Zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki.  

3. Skreślenia z listy wychowanków Ośrodka.   

 

§ 16 
1) Skreślenie ucznia gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Ośrodka, 

który ukończył 18 rok życia może nastąpić za: 

1. Powtarzającego się wykroczenia ukaranego uprzednio naganą w formie pisemnej  

2. Spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie Ośrodka, na 

wycieczkach, biwakach i imprezach organizowanych przez Ośrodek  

3. Zażywania, posiadania i rozprowadzania środków odurzających  

4. Organizowania aktów przemocy  

5. Uczestniczenia w działalności przestępczej  

6. Nieprzestrzegania Statutu Ośrodka  

7. Nieprzestrzegania norm współżycia społecznego w stosunku do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników Ośrodka 

8. Nieusprawiedliwione opuszczanie powyżej 50% godzin lekcyjnych  

9. Rezygnacji wychowanka pełnoletniego z nauki w Ośrodku  

10. Rezygnacji rodziców/prawnych opiekunów w imieniu małoletniego wychowanka 

Ośrodka z dalszej nauki w Ośrodku 

11. Skierowanie wychowanka wyrokiem Sądu do innego typu placówki. 

 

§ 17 
1) Tryb skreślenia ucznia z listy uczniów:  

1. Skreślenie ucznia z listy może nastąpić na wniosek wychowawcy klasy lub innego 

nauczyciela, jeśli podejmowane wcześniej środki wychowawcze nie przyniosły 

pozytywnych rezultatów, o skreślenie ucznia wnioskuje Rada Pedagogiczna.  

2. Wychowawca ma obowiązek wysłania pisemnego zawiadomienia do rodziców/prawnych 

opiekunów o zagrożeniu skreśleniem wychowanka z listy uczniów.  

3. Dyrektor poddaje pod głosowanie Radzie Pedagogicznej wniosek o skreślenie z listy 

uczniów.  

4. O skreśleniu wychowanka z listy uczniów informuje się Radę Rodziców oraz Samorząd 

Uczniowski.  

5. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzję o skreśleniu z listy.  

2) W przypadku umieszczenia ucznia w Ośrodku przez instytucje np. sąd, dyrektor przekazuje 

dokumenty wychowanka skreślonego z listy do instytucji, która występowała z wnioskiem o 

umieszczenie wychowanka w Ośrodku.  

 

§ 18 
1) W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka przez wychowanka lub niezgłoszenia się 

wychowanka w oznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności dyrektor Ośrodka:  

1. Przeprowadza postępowanie wyjaśniające,  

2. Powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców /opiekunów prawnych/ wychowanka, policję 

oraz stosownie do okoliczności, sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia. 
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§ 19 
1) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel z 

budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Rada gminy uchwala regulamin 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.  

2) Rodzice dziecka/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości 

kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora. 

3) Rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji wychowanka objętego opieką częściową są 

zobowiązani, niezależnie od odpłatności za świadczenia, o których mowa w pkt 2, do 

wyposażenia go w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

CIĄŻA UCZENNICY 

 

§ 20 
1) Jeżeli w Ośrodku przebywa wychowanka będąca w ciąży, Ośrodek zapewnia jej w okresie 

ciąży, porodu i po porodzie stosowną opiekę, przygotowując ją do macierzyństwa. 

2) O stanie ciąży małoletniej wychowanki korzystającej z opieki częściowej dyrektor Ośrodka 

powiadamia, stosownie do sytuacji prawnej, jej rodziców, opiekuna prawnego lub sąd.  

3) Ciąża i macierzyństwo wychowanki nie wyklucza jej dalszej nauki w Ośrodku.  

4) Ciąża małoletniej nie może być powodem odmowy wydania skierowania i przyjęcia do 

Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 21 
1) Organami Ośrodka są:  

1. Dyrektor  

2. Rada Pedagogiczna  

3. Rada Rodziców  

4. Samorząd Uczniowski i  Samorząd Grup Wychowawczych. 

2) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym powołuje się następujące stanowiska 

kierownicze:  

1. Wicedyrektor Ośrodka  

2. Kierownik grup wychowawczych  

3. Główny księgowy  

3) W placówce, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

4) Za zgodą organu prowadzącego można tworzyć w placówce inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 22 

 

1) Ośrodkiem kieruje dyrektor Ośrodka powołany przez organ prowadzący placówkę.  

1. Wykonuje on swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą.  

2. Dyrektor Ośrodka jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola oraz wszystkich Szkół 

wchodzących w jego skład. 
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3. Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, realizuje uchwały podjęte 

w ramach jej kompetencji stanowiących, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady 

Pedagogicznej, wstrzymuje wykonanie uchwał RP niezgodnych z przepisami prawa. 

2) Dyrektor w szczególności:  

1. kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje placówkę na zewnątrz,  

2. sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne.  

3. w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały RP w 

przypadkach ustalonych w Statucie Placówki, przyjmuje uczniów do Ośrodka,  

4. koordynuje pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,  

5. współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim i Grup 

Wychowawczych,  

6. przygotowuje organizację planowanych badań wybranych w zakresie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dopuszcza do użytku programy nauczania 

na podstawie wniosków złożonych przez nauczycieli  

7. opracowuje program rozwoju placówki wykorzystując wyniki analiz badań wybranych 

zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

8. wprowadza nowe zawody w szkole zawodowej w porozumieniu z organem 

prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego oraz po zaopiniowaniu przez 

powiatową radę zatrudnienia,  

9. wydaje zgodę na działanie w placówce stowarzyszeń i organizacji o charakterze 

wychowawczym,  

10. współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,  

11. opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje go z innymi osobami uprawnionymi 

do nadzoru pedagogicznego,  

12. przedstawia Radzie Pedagogicznej i organowi prowadzącemu uogólnione wnioski z 

prowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,  

13. dokumentuje czynności nadzoru pedagogicznego,  

14. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz 

ocenia pracę nauczycieli,  

15. organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników placówki,  

16. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, nawiązuje, zmienia i rozwiązuje 

stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, powołuje i odwołuje 

nauczycieli pełniących funkcje kierownicze 

17. organizuje pracę w placówce, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji 

Ośrodka oraz plan urlopów pracowników niepedagogicznych,  

18. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom placówki,  

19. występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników,  

20. gospodaruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przyjętym 

regulaminem, 

21. opracowuje projekt planu finansowego Ośrodka i dysponuje tymi środkami, 

22. właściwie gospodaruje mieniem placówki,  

23. tworzy i zatwierdza plan finansowy środków specjalnych.  

3) Dyrektor powołuje:  

1. członków szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz jej przewodniczącego,  

2. członków szkolnego zespołu nadzorującego sprawdzian klas VI szkoły podstawowej i 

egzamin klas III gimnazjum oraz egzamin klas zawodowych potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe/część pisemna/, 
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3. zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, osobę koordynującą pracę zespołu 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

4) Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

1. Tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniowi. 

2. Wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów. 

3. Na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne 

formy pomocy będą realizowane, w tym z art. 42 KN. 

5) Dyrektor podpisuje:  

1. listy płac,  

2. czeki, przelewy, faktury i rachunki,  

3. wnioski urlopowe,  

4. pisma wychodzące z Ośrodka. 

 

§ 23 

1) Rada Pedagogiczna SOSW /dalej w skrócie RP/ jest kolegialnym organem Ośrodka. 

2) Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach 

związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacją placówki.  

3) Przewodniczącym RP jest dyrektor Ośrodka. W przypadku nieobecności dyrektora funkcję 

przewodniczącego pełni wicedyrektor lub kierownik grup wychowawczych. 

4) Zebrania RP zwołuje jej przewodniczący. Zebrania mogą być organizowane także z 

inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego placówkę lub na 

wniosek co najmniej 1/3 członków RP oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5) W  przypadku  nadzwyczajnego  posiedzenia  RP zawiadamia się jej członków o terminie i 

porządku zarządzeniem dyrektora. 

6) Wszyscy członkowie RP zobowiązani są brać udział w jej posiedzeniach. Ewentualne 

zwolnienia z obecności udziela się na zasadach określonych w Regulaminie Pracy.  

7) Uchwały RP podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków.  

8) W zebraniach RP lub w określonych punktach tych zebrań mogą w szczególności 

uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:  

1. pracownicy powołani do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad uczniami,  

2. przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych,  

3. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Grup Wychowawczych, 

organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych działających na terenie 

Ośrodka, 

4. przedstawiciele zakładów pracy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,  

5. pracownicy ekonomiczni i administracyjni Ośrodka.  

9) Posiedzenia RP organizuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu 

semestralnych i rocznych zajęć szkolnych oraz według harmonogramu wynikającego z planu 

pracy RP na dany rok. 

10) Do podstawowych zadań RP należy:  

1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

2. okresowa i roczna analiza stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i 

materialnych warunków pracy Ośrodka,  

3. kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Deklaracją Praw Człowieka,  
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4. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnienia nowatorstwa 

pedagogicznego,  

5. współpraca z rodzicami, opiekunami. 

11) Rada Pedagogiczna zatwierdza:  

1. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,  

2. wnioski wychowawców klas i innych pracowników placówki w sprawie przyznawania 

uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,  

3. program rozwoju oraz program pracy wychowawczej placówki, statut,  

4. roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,  

5. regulaminy o charakterze wewnętrznym.  

12) Rada Pedagogiczna:  

1. opiniuje kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Ośrodku,  

2. opiniuje organizację pracy Ośrodka,  

3. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w 

Ośrodku,  

4. w przypadkach określonych w pkt 12 ust. 3 zobowiązuje organ prowadzący Ośrodek albo 

dyrektora Ośrodka do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od 

otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej, 

5. opiniuje propozycje dyrektora dotyczące przydziału prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

6. opiniuje projekt planu finansowego i sprawozdanie z jego realizacji,  

7. opiniuje wnioski o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i medali. 

13) Przewodniczący RP ma za zadanie:  

1. zwoływanie posiedzeń rady;  

2. realizację uchwał rady;  

3. tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków RP w 

podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Ośrodka,  

4. oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

5. organizację i wdrażanie wyników badań działań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych,  

6. dbanie o autorytet RP, ochronę praw i godności nauczycieli,  

7. zapoznanie RP z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i 

form ich realizacji,  

8. analizowanie stopnia realizacji uchwał RP.  

14) Wszystkie posiedzenia RP są protokołowane. Z zebrań RP sporządza się protokół i w 

terminie do 14 dni od daty zebrania wpina do księgi protokołów, będącej podstawowym 

dokumentem działalności RP. 

15) Protokół zebrania RP wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i 

protokolant.  

16) Wszyscy członkowie RP zapoznając się z treścią poprzedniego posiedzenia potwierdzają ją 

własnoręcznym podpisem. Członkowie mają obowiązek zapoznania się z treścią protokołu, 

poświadczając to własnoręcznym podpisem pod protokołem w terminie do 14 dni od 

sporządzenia go oraz mają prawo zgłoszenia poprawek przewodniczącemu obrad.  

17) RP na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do 

protokołu. 

18) Księga protokołów znajduje się w sekretariacie Ośrodka.  
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19) Księgę protokołów należy udostępnić na terenie Ośrodka jej nauczycielom, upoważnionym 

nauczycielom w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

20) Członek RP zobowiązany jest do:  

1. przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz zarządzeń dyrektora;  

2. czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach RP;  

3. realizowania uchwał RP także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;  

4. składania przed RP sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;  

5. zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które 

mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców /opiekunów prawnych/, 

nauczycieli oraz innych pracowników placówki.  

21) Szczegóły dotyczące funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa „Regulamin pracy Rady 

Pedagogicznej”.  

 

§ 24 
1) W placówce działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów, wybierana na dany rok szkolny.  

2) W skład Rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych przez zebranie 

rodziców wychowanków placówki.  

3) W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  

5) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu 

prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach placówki. 

6) Do kompetencji rady rodziców należy:  

1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala 

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu program ten ustala 

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania placówki, 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7) W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców/opiekunów prawnych oraz innych źródeł.  
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8) Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady placówki i rady rodziców. 

9) Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji 

placówki. 

 

§ 25 
1) W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele uczniów w ogólnej liczbie 

nie większej niż 6 uczniów. 

2) Zasady wybierania i działania organu ustala regulamin. 

3) Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  

4) Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Ośrodka 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw wychowanków takich jak: 

1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

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

3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia 

własnych zainteresowań,  

4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem. 

 

§ 26 

Wytyczne odnośnie działalności Samorządu Grup Wychowawczych określone zostały w 

Statucie Grup Wychowawczych  -  

 

§ 27 

1) Organy Ośrodka  mają  możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania decyzji w 

zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem. 

2) Sprawy sporne występujące między organami Ośrodka rozstrzyga dyrektor Ośrodka, a w 

przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor Ośrodka - organ prowadzący Ośrodek. 

3) Każdy organ Ośrodka jest zobowiązany do bieżącej informacji innych organów Ośrodka o 

podejmowanych działaniach i decyzjach.  

 

ROZDZIAŁ X 

 

ORGANIZACJA OŚRODKA 
 

§ 28 

1) Organizacja oddziału wczesnego wspomagania rozwoju dzieci: 

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i 

jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być 

prowadzone w grupach 2 lub 3 osobowych z udziałem ich rodzin.  

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie 

ukończyły 3. r.ż., mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 
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3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania odbywają się w miejscu ustalonym przez 

dyrektora w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

4. Zajęcia z w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzone są zgodnie z 

organizacją na dany rok szkolny. 

2) Organizacja oddziału szkolnego:  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2. W przypadku, gdy co najmniej u 1 ucznia w oddziale występują niepełnosprawności 

sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. 

3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne 

w ramach przysposobienia do pracy – także w zespołach międzyoddziałowych lub 

międzyszkolnych. 

4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 

praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem a daną jednostką. 

5. Liczba uczniów w klasach i wychowanków w grupie wychowawczej przedstawia się 

następująco:  

a) od 2 do 4 w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, 

b) od 6 do 8 w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, 

c) od 10 do 16 w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim,  

d) w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym, znacznym, dopuszcza się pracę indywidualną z uczniem,  

e) od 6 do 16 w grupach twórczych i zespołach zainteresowań 

f) w szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym w klasach jednorodnych 

(męskich lub żeńskich) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się całą klasą.  

g) w gimnazjum i szkole zawodowej w oddziałach mieszanych obowiązuje podział na 

grupy dziewcząt i chłopców, jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest 

mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych danej szkoły.  

h) w gimnazjum specjalnym na zajęciach, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, podział na grupy 

jest obowiązkowy – grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.  

6. W przypadku, gdy co najmniej u 1 ucznia w oddziale występują niepełnosprawności 

sprzężone (uczniowie niesłyszący i słabo słyszący, niewidomi i słabo widzący, z 

chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością ruchową, 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowany i znacznym, z autyzmem, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem lub z zaburzeniami 

zachowania) liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby. 

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Ośrodek, liczba uczniów 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt 5 i 6. 

8. Zajęcia specjalistyczne grupowe lub indywidualne organizuje się według zaleceń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, bądź zaleceń lekarza specjalisty.  

9. Zajęcia kulturotwórcze, sportowe i koła zainteresowań organizuje się dla grupy 

wychowawczej. Prowadzą je wychowawcy grup wychowawczych.  
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10. W zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Ośrodek mogą 

uczestniczyć dzieci i młodzież spoza Ośrodka na zasadach obowiązujących naszych 

wychowanków.  

 

§ 29 
1) Czas trwania zajęć.  

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

3. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 10 minut. Jedna przerwa powinna 

być dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut.  

4. Istnieje możliwość skrócenia przerw do 5 minut celem umożliwienia uczniom sprawnego 

i bezpiecznego dojazdu do domu 

5. Dyżury międzylekcyjne pełnią nauczyciele. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów 

nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 30 
1) Organizacja świetlicy szkolnej 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły 

oraz dla wychowanków grup wychowawczych wcześniej kończących lekcje, bądź później 

je zaczynających, Ośrodek organizuje świetlicę.  

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą Ośrodka.  

3. Świetlica zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego, twórczego spędzenia czasu poza 

lekcjami.  

4. Szczególne warunki korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy.  

5. Zadaniem nauczyciela świetlicy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

a) planowanie pracy świetlicy,  

b) prowadzenie dokumentacji,  

c) gromadzenie środków dydaktycznych do świetlicy, prasy dziecięcej oraz 

systematyczne wzbogacanie ich,  

d) troska o ład, porządek i estetykę pomieszczenia,  

e) prowadzenie atrakcyjnych form zajęć,  

f) współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,  

g) doskonalenie działalności świetlicy,  

h) troska o przestrzeganie zasad BHP,  

i) respektowanie i wdrażanie zarządzeń dyrektora Ośrodka.  

 

§ 31 
1) Organizacja biblioteki i czytelni szkolnej  

1. Biblioteka i czytelnia jest pracownią służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka 

na zasadach określonych w regulaminie.  

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

po ich zakończeniu.  
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4. W bibliotece działa Centrum Informacji Multimedialnej.  

5. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, pełni funkcję:  

a) kształcąco-wychowawczą poprzez:  

 rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie kultury 

czytelniczej, 

 wdrażanie do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów 

bibliotecznych, 

 udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej i 

doskonaleniu zawodowym, 

 uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska. 

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

 współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu 

zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności, 

 wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic uczniów z różnych 

środowisk społecznych, 

 rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb czytelniczych uczniów,      

 okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty 

wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

 uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów, 

 wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych. 

6. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:  

a) praca pedagogiczna 

 udostępnianie zbiorów, 

 udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych 

nabytkach, 

 rozmowy z czytelnikami o książkach, 

 poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

 prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

 informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

 prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach, 

 organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

 dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów. 

b) praca organizacyjna: 

 gromadzenie zbiorów, 

 ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 opracowanie biblioteczne zbiorów (opracowanie techniczne, klasyfikowanie, 

katalogowanie), 

 selekcja zbiorów, 

 konserwacja zbiorów, 

 organizowanie warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenie katalogów i kartotek, gromadzenie zestawień 

bibliograficznych), 

 organizowanie udostępniania zbiorów w ustalonych godzinach. Czas otwarcia 

biblioteki dla użytkowników wynosi 2/3 wymiaru godzin nauczyciela 

bibliotekarza, 
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 opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, 

 uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

 projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy, 

 sprawozdanie z pracy biblioteki zwierające ocenę stanu czytelnictwa, 

 odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki. 

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz 

dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).  

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje wicedyrektor placówki.  

 

§ 32 

1) Bezpieczeństwo uczniów.  

1. Nad bezpieczeństwem uczniów/wychowanków czuwają i są odpowiedzialni 

pracownicy pedagogiczni placówki: 

a) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,  

b) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący,  

c) w czasie imprez masowych – ustalony opiekun, 

d) w czasie pobytu w grupie wychowawczej – nauczyciel wychowawca grupy 

wychowawczej, 

e) w nocy – wychowawca grupy wychowawczej pełniący dyżur nocny 

f) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – kierownik grupy, 

nauczyciel lub ustalony opiekun.  

2. Dyżury nauczycielskie w szkole rozpoczynają się na 10 minut przed rozpoczęciem 

pierwszej lekcji i odbywają się na każdej przerwie. Dyżur kończy się 5 minut po 

zakończeniu ostatniej lekcji. 

3. Zasady, organizacja i haromonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa 

Regulamin dyżurów SOSW im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

4. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowanie w czasie ich trwania opieki 

nad uczniami określają odrębne przepisy – Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 

SOSW im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

5. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren Ośrodka 

znajduje się pod stałym nadzorem kamer. 

 

§ 33 
1) Arkusz organizacji  

1. Podstawą organizacji Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Ośrodka 

opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony 

przez organ prowadzący do dnia 15 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji Ośrodka uwzględniającym wszystkie formy działalności w roku 

szkolnym, zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin dla poszczególnych form działalności oraz 

liczbę godzin przeznaczonych na inne zajęcia finansowane ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący Ośrodek. 

 

§ 34 
1) Dokumentacja nauczania  

1. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania uczniów i ich pobytu w 

Ośrodku:  

a) księgę ewidencji uczniów i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu 

b) księgę uczniów,  
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c) księga wychowanków, 

d) księga arkuszy ocen, 

e) dziennik zajęć przedszkola, 

f) dziennik lekcyjny, 

g) dziennik zajęć w świetlicy, 

h) dziennik zajęć wychowawczych, 

i) dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

j) dziennik zajęć specjalistycznych, 

k) arkusze ocen, 

l) dziennik realizacji zajęć i  czynności – art. 42, 

m) dziennik pedagoga,  

n) dziennik psychologa. 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA 

 

§ 35 
1) W Ośrodku zatrudnia się pracowników:  

1. pedagogicznych /nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę 

zawodowego, terapeutów oraz innych specjalistów/,  

2. w zespołach klasowych (klasy I-IV szkoły podstawowej), grupach wychowawczych 

(tworzonych przez uczniów klas I-IV szkoły podstawowej) dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym zatrudnia się 

pomoc wychowawcy w wymiarze 1/2 etatu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI szkoły podstawowej, gimnazjum, 

ponadgimnazjalnej szkole przysposabiającej do pracy. 

3. ekonomicznych i administracyjnych,  

4. obsługi /dozorców, sprzątaczki, itp./. 

2) Psycholog i pedagog nie prowadzą grupy wychowawczej. W zakresie ich obowiązków jest 

prowadzenie zajęć specjalistycznych z wychowankami w wymiarze nie przekraczającym 1/2 

wymiaru czasu pracy.  

§ 36 
1) Zakres zadań nauczyciela:  

1. nauczyciel odpowiada za:  

 poziom  wyników dydaktyczno-wychowawczych  w swoim  przedmiocie  oraz 

prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,  

 skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem ucznia na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych mu dyżurów wg 

obowiązującego planu dyżurów,  

 niszczenie lub utratę majątku i wyposażenia Ośrodka wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru i zabezpieczenia. 

2. nauczyciel zobowiązany jest:  

 wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijać ich zdolności oraz 

zainteresowania,  

 bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, 

 udzielać pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego 

potrzebującym, 
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 do przepracowania z uczniami w ramach pensum 1 godziny tygodniowo w szkole 

ponadgimnazjalnej oraz 2 godzin tygodniowo w szkole podstawowej i gimnazjum, w 

sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom, udzielając im pomocy 

w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań – 

realizacja art. 42. 

3. nauczyciel ma prawo do: 

 decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

 decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, 

decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, 

wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich 

uczniów. 

 

§ 37 
1) Zakres zadań wychowawcy klasy: 

1. wychowawca klasy zobowiązany jest do: 

 programowania i organizowania procesu wychowania w szkole, 

 otoczenia indywidualną opieką każdego wychowanka, 

 planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi różnych form życia zespołowego integrujących zespół uczniowski, 

 ustalenia treści i form zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy,  

 współdziałania z nauczycielami uczącymi w klasie, w której jest wychowawcą 

 utrzymywania kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu 

poznania i ustalenia potrzeb wychowawczych ich dzieci oraz udzielania im pomocy, 

 prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia, ustalania oceny z 

zachowania uczniom swojej klasy. 

2. wychowawca klasy ma prawo do: 

 korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony 

dyrektora Ośrodka, doświadczonych nauczycieli, pedagoga szkolnego i Poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

 ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania uczniów, wnioskowania o 

rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich 

uczniów do dyrektora Ośrodka. 

 

§ 38 
1) Zakres zadań wychowawcy grupy wychowawczej: 

1. wychowawca grupy wychowawczej zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia 

pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków oraz 

prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.  

2. w szczególności zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia obserwacji 

wychowanków, konsultacji spostrzeżeń o wychowankach z psychologiem i rodzicami 

wychowanków. 

3. sprawuje opiekę w porze nocnej. 

2) Szczegółowy zakres zadań, obowiązków wychowawcy grupy wychowawczej znajduje się w 

statucie grup wychowawczych – rozdział V. 

 

 

 

 



Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gd. – 

2013/2014 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 22 

§ 39 
1) Zespoły samokształceniowo-zadaniowe nauczycieli 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków tematycznych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych 

tworzą zespoły samokształceniowo-zadaniowe 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora placówki przewodniczący, który 

prowadzi wszystkie posiedzenia zespołów nauczycieli, które są protokołowane. 

Posiedzenia odbywają się według harmonogramu opracowanego na dany rok szkolny. 

3. W Ośrodku tworzy się następujące zespoły samokształceniowo-zadaniowe: 

a) Zespół szkoły podstawowej 

b) Zespół gimnazjum 

c) Zespół ponadgimnazjalny 

d) Zespół grup wychowawczych 

e) Zespół ds. ewaluacji 

f) Zespół terapeutyczny 

g) Zespół ds. współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi 

h) Zespół ds. Stowarzyszenia IKAR 

i) Zespół ds. promocji palcówki i współpracy w instytucjami. 

j) Inne wg potrzeb 

4. Do zadań zespołów samokształceniowo-zadaniowe należy m.in.:  

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, a także korelowania treści nauczanych przedmiotów,  

b) opracowanie planów nauczania na poszczególne etapy edukacji,  

c) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów wewnątrzszkolnego 

badania wyników nauczania,  

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,  

e) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu dokształcania nauczycieli oraz 

doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli,  

f) opiniowanie przygotowanych w placówce autorskich programów nauczania, 

innowacji pedagogicznych oraz eksperymentalnych programów nauczania,  

g) przedstawianie na Radach Pedagogicznych podsumowujących pracę placówki 

wniosków i propozycji do dalszej pracy Ośrodka.  

 

 § 40 

1) Zakres zadań wicedyrektora Ośrodka 

1. Wicedyrektor Ośrodka z upoważnienia dyrektora Ośrodka jest bezpośrednim 

przełożonym służbowym dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarza, pracowników 

obsługi. 

2. W czasie pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą ma prawo do przydzielania zadań 

służbowych i wydawania poleceń.  

3. Wicedyrektor Ośrodka przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo–

organizacyjnych:  

a) rozkładu dyżurów nauczycieli, 

b) planu obserwacji lekcji. 

4. Czuwa nad właściwą współpracą wychowawców klas z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem. 

5. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli tj.:  

a) organizuje zastępstwa w klasach, 
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b) na bieżąco kontroluje dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, arkusze obserwacji. 

6. Obserwuje pracę przydzielonych nauczycieli i wychowawców klas, pedagoga, 

psychologa, bibliotekarza.  

7. Uczestniczy w spotkaniach zespołów samokształceniowo-zadaniowych nauczycieli.  

8. Wspólnie z dyrektorem Ośrodka czuwa nad prawidłowym tokiem pracy, nauki i 

funkcjonowania placówki. 

9. Pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce.  

10. Koordynuje bieżący tok działalności wychowawców klas.  

11. Utrzymuje kontakt z ramienia dyrekcji Ośrodka z rodzicami/opiekunami prawnymi, a 

także przyjmuje tych rodziców/opiekunów prawnych i odpowiada na ich postulaty i 

skargi oraz załatwia je.  

12. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspomagającymi pracę Ośrodka.  

13. Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-

opiekuńczego w całej szkole.  

14. Ma prawo do wnioskowania do dyrektora Ośrodka w sprawach nagród i wyróżnień oraz 

kar porządkowych nauczycieli.  

15. Ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy 

podległych mu nauczycieli.  

16. Odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem Ośrodka.  

2) Wicedyrektor podpisuje – w przypadku nieobecności dyrektora:  

1. arkusze ocen, świadectwa szkolne, dyplomy,  

2. czeki, przelewy, faktury, rachunki  

 

§ 41 
1) Zadania kierownika grup wychowawczych. 

1. Kierownik grup wychowawczych z upoważnienia dyrektora Ośrodka jest bezpośrednim 

przełożonym służbowym dla wychowawców grup wychowawczych. 

2. W czasie pełnienia bieżącego nadzoru nad grupami wychowawczymi ma prawo do 

przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.  

3. Kierownik grup wychowawczych przygotowuje projekty następujących dokumentów 

programowo– organizacyjnych :  

a) tygodniowego rozkładu zajęć grup wychowawczych,  

b) planu obserwacji zajęć przeprowadzanych przez wychowawców grup wychowawczych 

c) rocznego planu pracy grup wychowawczych w części dotyczącej działalności 

wychowawczo-opiekuńczej,  

d) informacje o bieżącej pracy grup wychowawczych,  

e) informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym.  

4. Czuwa nad właściwą współpracą wychowawców grup wychowawczych z nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym, psychologiem i pielęgniarką. 

5. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli tj.:  

a) organizuje zastępstwa w grupach,  

b) na bieżąco kontroluje dzienniki grup, plany pracy miesięcznej, karty zachowań 

pozytywnych i negatywnych wychowanków, rejestry przepustek,  

c) prowadzi księgę wychowanków,  

d) Prowadzi obserwację pracy wychowawców.  

e) Uczestniczy w spotkaniach zespołów samokształceniowo-zadaniowych nauczycieli. 
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6. Wspólnie z dyrektorem i wicedyrektorem Ośrodka czuwa nad prawidłowym tokiem pracy, 

nauki i funkcjonowania placówki. 

7. Koordynuje bieżący tok działalności wychowawców grup.  

8. Utrzymuje kontakt z ramienia dyrekcji Ośrodka z rodzicami/opiekunami prawnymi, a także 

przyjmuje tych rodziców/opiekunów prawnych i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz 

załatwia je.  

9. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspomagającymi pracę Ośrodka.  

10. Decyduje  w  bieżących  sprawach  procesu  pedagogicznego  oraz  wychowawczo- 

opiekuńczego w grupach wychowawczych. 

11. Ma prawo do wnioskowania do dyrektora Ośrodka w sprawach nagród i wyróżnień oraz 

kar porządkowych nauczycieli. 

12. Ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podległych 

mu nauczycieli.  

13. Odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ XII 

 

UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE 

 

§ 42 
1) Zasady rekrutacji 

1. Organ prowadzący kieruje dzieci i młodzież do Ośrodka na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do placówki na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres 

nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

3. Rekrutację do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej prowadzi szkolna komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora Ośrodka. Komisja działa w oparciu o ustalony 

regulamin rekrutacji. Do szkoły zawodowej przyjmowani są absolwenci gimnazjum 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców 

/prawnych opiekunów/ lub samego ucznia oraz inne dokumenty wymagane przez szkołę. 

4. O przyjęcie do pierwszej klasy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy ubiegać się 

mogą absolwenci gimnazjum, którzy w wyznaczonym terminie złożą wymaganą 

dokumentację: 

a) podanie rodziców lub opiekunów prawnych, 

b) świadectwo ukończenia gimnazjum,  

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

d) skierowanie do kształcenia specjalnego, wydane przez organ prowadzący. 

5. Kształcenie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia. 

 

§ 43 
1) Prawa i obowiązki uczniów/wychowanków 

1. Prawa i obowiązki wychowanka wynikają między innymi z praw zawartych w 

Konwencji o prawach dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu rewalidacji,  

b) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  
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c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,  

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

e) sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce,  

f) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

g) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  

h) korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych oraz 

księgozbioru biblioteki,  

i) wpływania na życie Ośrodka przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w Ośrodku,  

j) odwołanie się do dyrektora Ośrodka i Rady Pedagogicznej w przypadku naruszenia 

praw ucznia.  

3. Uczeń ma obowiązek:  

a) uczestniczyć w procesie rewalidacji, 

b) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku 

c) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz 

pozostałych uczniów  

d) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki, a także do swoich 

rówieśników  

e) szanować światopogląd innych  

f) godnie zachowywać się na lekcjach i w czasie przerw międzylekcyjnych, przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć edukacyjnych na terenie placówki, jak i poza 

nią 

g) nie stosować wulgaryzmów  

h) nie stosować agresji. 

4. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia papierosów, e-papierosów, posiadania 

narkotyków lub innych środków odurzających.  

5. Na terenie placówki obowiązuje zakaz spożywania, posiadania alkoholu bądź 

przybywania do szkoły pod jego wpływem.  
6. Na terenie placówki obowiązuje zakaz posiadania lub rozprowadzania materiałów o treściach 

uwłaszczających godności innych ludzi.  

 

ROZDZIAŁ XIII 

 

NAGRODY ORAZ KONSEKWENCJE NAGANNEGO ZACHOWANIA 
 

§ 44 

1) Ośrodek nagradza wychowanka za:  

1. wyróżniające postępy w nauce,  

2. wzorową postawę,  

3. wybitne osiągnięcia,  

4. aktywną działalność na rzecz Ośrodka,  

5. wzorową obecność na zajęciach.  

2) Uczeń może być wyróżniony na wniosek wychowawcy klasy lub grupy wychowawczej albo 

organu Ośrodka:  

1. pochwałą dyrektora Ośrodka wobec uczniów i rodziców,  

2. listem pochwalnym do rodziców/opiekunów prawnych,  

3. nagrodą rzeczową.  
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3) Za naruszanie obowiązków szkolnych/grup wychowawczych uczeń może być ukarany: 

1. upomnieniem wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy wychowawczej,  

2. upomnieniem dyrektora Ośrodka,  

3. przeniesieniem do równoległej klasy lub innej grupy wychowawczej,  

4. przeniesieniem do innego Ośrodka,  

5. zawieszeniem w prawach wychowanka grup wychowawczych 

6. skreśleniem z listy uczniów -  w przypadku ucznia, który ukończył 18 r.ż. 

7. wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi młodocianemu z jednoczesnym 

skreśleniem z listy uczniów. 

4) Szczegółowy zakres nagród i konsekwencji negatywnego zachowania wychowanków grup 

wychowawczych zawiera Statut grup wychowawczych   - rozdział XI. 

5) Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od nałożonej na niego kary, o czym należy 

w/w poinformować.  

6) Od kary przewidzianej w pkt 3 ust. 1 odwołanie uczeń składa do dyrektora Ośrodka, a od 

pozostałych kar odwołanie składa do Rady Pedagogicznej. Odwołanie uczeń składa w formie 

pisemnej.  

7) W przypadku rażącego i powtarzającego się nieprzestrzegania przez ucznia statutu Ośrodka, 

regulaminu grup wychowawczych oraz kodeksu ucznia, Rada Pedagogiczna na wniosek jednego 

jej członka, może podjąć uchwałę o zawieszeniu ucznia w prawach udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych, reprezentowania Ośrodka na zewnątrz lub skreślić ucznia pełnoletniego z listy 

uczniów lub listy wychowanków grup wychowawczych.  

8) Skreślenie z listy uczniów lub listy wychowanków grupy wychowawczej nie dotyczy 

wychowanków umieszczonych w Ośrodku na podstawie wyroku sądu.  

9) Z listy uczniów nie mogą być skreśleni wychowankowie, którzy podlegają obowiązkowi 

szkolnemu.  

 

§ 45 
1) Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie 

w ich trakcie: 

      uczeń zobowiązany jest:  

1. aktywnie uczestniczyć (w miarę swoich możliwości psychofizycznych) we wszystkich 

zajęciach edukacyjnych przewidzianych tygodniowym planem  

2. przynosić na lekcje zeszyty przedmiotowe, zapisywać w nich wskazane przez 

nauczyciela treści, dbać o estetykę zeszytów  

3. odrabiać zadane przez nauczyciela prace domowe, a usprawiedliwiać nieodrobione, 

spowodowane sytuacjami losowymi 

4. zachować dyscyplinę w czasie lekcji: nie rozmawiać z kolegami, nie rozpraszać ich 

uwagi, wykonywać polecenia nauczyciela.  

 

§ 46 
1) Usprawiedliwianie w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach lekcyjnych: 

     uczeń ma obowiązek:  

1. Usprawiedliwiania u wychowawcy klasy (grupy wychowawczej) swojej nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych trwającej do 3 dni w terminie do 7 dni od momentu jej 

zakończenia 

2. Nieobecność dłuższą, trwającą ponad 3 dni, zgłasza telefonicznie lub osobiście rodzic 

ucznia (prawny opiekun) w sekretariacie placówki. W przypadku choroby 

usprawiedliwia przedkładając zwolnienie lekarskie.  

 



Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gd. – 

2013/2014 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 27 

3. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe zobowiązani są do przedstawienia 

nauczycielowi praktycznej nauki zawodu zwolnienia lekarskiego typu L4.  

 

§ 47 
1) Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd oraz noszenie czystych ubrań, 

zakrywających dekolt, brzuch i uda.  

2) Zabrania się uczęszczania na zajęcia w strojach niedbałych, dyskotekowych, 

charakterystycznych dla subkultur.  

3) Dopuszcza się delikatne malowanie włosów i paznokci, subtelny makijaż oraz noszenie 

drobnej biżuterii. 

 

§ 48 
1) Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły:  

1. uczeń może korzystać na terenie placówki z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły tylko i wyłącznie w czasie przerw międzylekcyjnych i 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (przed 1 godziną lekcyjną – do godz. 8
15

), 

2. uczniowie mają zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych w trakcie imprez i uroczystości, 

3. wychowanek grup wychowawczych ma całkowity zakaz korzystania z telefonu i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie ciszy nocnej. 

 

§ 49 
1) Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia elektronicznego w trakcie lekcji, imprez, uroczystości, ciszy nocnej: 

1. każdy nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon lub urządzenie elektroniczne i 

przekazać wychowawcy lub bezpośrednio dyrektorowi do depozytu, 

2. zatrzymany w depozycie sprzęt elektroniczny może odebrać: 

a) w przypadku jednorazowego incydentu uczeń po zakończonych lekcjach 

b) w przypadku powtarzających się sytuacji jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia - 

dotyczy to również uczniów w pełnoletnich.  

3. w przypadku, gdy uczeń używający sprzętu elektronicznego nie odda go nauczycielowi, 

mimo, że zostanie o to przez niego poproszony, wychowawca klasy wzywa 

telefonicznie, bądź pisemnie o przybycie do szkoły rodzica/opiekuna prawnego, a uczeń 

otrzymuje naganę wychowawcy klasy. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 50 

1) W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na 

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

pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

 

§ 51 
2) Używanie pieczęci i tablic: 

1. Pieczęciami opisanymi w punktach  1b, 1c, 1d, 1e pieczętuje się świadectwa szkolne:  
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a) nazwa Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Ośrodka składa się z nazwy 

Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym, znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi (pomija się określenie „specjalne dla dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i 

niepełnosprawnościami sprzężonymi”): 

 

Przedszkole  

im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

b) nazwa Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Ośrodka, składa się z 

nazwy Szkoły Podstawowej (pomija się określenie „specjalna”) 

 

Szkoła Podstawowa 

 im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

c) nazwa Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego w skład Ośrodka, składa się z nazwy 

Gimnazjum (pomija się określenie „specjalne”):  

 

Gimnazjum  

im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 
 

d) nazwa Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Ośrodka, 

składa się z nazwy Szkoły Przysposabiającej do Pracy (pomija się określenie 

„specjalna”):  

 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

im. Ireny Sendlerowej 

   w Nowym Dworze Gdańskim 

 

e) nazwa Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Ośrodka, składa się z 

nazwy Szkoły Zawodowej (pomija się określenie „specjalna”): 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

§ 52 
1) Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.  

2) Po każdych 3 poprawkach cały statut jest aktualizowany 
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