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Podstawa prawna: 

1) Ustawa o systemie oświaty z  dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562) - z późniejszymi 

zmianami. 
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10.08.2001 r. w sprawie standardów 

wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 

1020) - z późniejszymi zmianami. 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego  im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52. 

 

§ 2 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest placówką publiczną.  

 

§ 3 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz autyzmem. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 4 

 

1) Celem działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest w szczególności: 

1. zapewnienie warunków do realizacji nauki w sposób dostosowany do indywidualnego 

tempa rozwoju każdego ucznia, 

2. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, 

3. rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych 

doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, 

4. przygotowanie do wykonywania zawodu, 

5. realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,  

6. wspieranie rozwoju ucznia poprzez zorganizowaną działalność psychologiczno-

pedagogiczną, rewalidacyjną i resocjalizacyjną, 

7. przygotowanie absolwentów do działania przedsiębiorczego i podejmowania własnej 

działalności gospodarczej oraz pracy w przedsiębiorstwach różnego typu, 

8. rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. 

9. zapewnienie i realizowanie zajęć praktycznych zgodnie z podstawą programową. 

2) Szkoła  realizuje swoje cele  poprzez realizację zadań: 

1. zajęcia edukacyjne, zwane dalej lekcjami w wymiarze obowiązkowym dla każdego 

ucznia, określonymi odrębnymi przepisami, 

2. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych oraz różnych form zajęć 

pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami 

uczniów. 

3. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z aktywnym 

poszukiwaniem pracy,  

4. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 



Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gd. – 2013/2014 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

specjalistycznymi w zakresie doradztwa zawodowego, sposobów aktywnego 

poszukiwania pracy oraz świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów szkoły i ich rodziców, 

5. współpracę z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki, 

6. współpracę z innymi instytucjami oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz 

zakładami pracy, 

7. udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 

8. zapewnienie opieki profilaktycznej, 

9. inne działania. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 5 

 

1) W organizacji zasadniczej szkoły zawodowej wyodrębnia się jeden etap edukacyjny: 

1. IV etap – kształcenie obejmuje trzy lata nauki – klasa I, II, III. 

2) Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna kształci uczniów w następujących zawodach:                           

kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie. 

3) W zasadniczej szkole zawodowej specjalnej organizowana jest praktyczna nauka zawodu  

w formie zajęć praktycznych.  

4) Praktyczną naukę zawodu organizuje się dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 

specjalnej w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do 

podjęcia pracy w danym zawodzie. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli, 

instruktorów lub mistrzów zawodu. 

5) Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie placówki. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 
 

§ 6 

 

1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 7 

 

1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 



Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gd. – 2013/2014 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

3) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed 

feriami zimowymi.  

§ 8 
 

1) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w Statucie SOSW im. 

I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w § 8 ust. 1i § 9 ust. 1. 

 

§ 9 

 

2) Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

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

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną i na wywiadówce 

poprzedzającą radę klasyfikacyjną - 2 tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 10 

 

Oceny bieżące, śródroczne, roczne z zajęć edukacyjnych opisane są w statucie SOSW im. I. 

Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w § 8 ust. 1, zaś zachowania w § 9 ust. 1. 

 

§ 11 

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej – nie dotyczy ucznia, 

któremu w danej szkole co najmniej po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

  

 § 12 

 

1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

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

egzaminu z technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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4) Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

komisji wchodzą: 

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6) Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1. skład komisji 

2. termin egzaminu 

3. wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę 

4. do  protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

7) Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 13 
 

1) Uczeń kończy zasadniczą szkołę zawodową: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) Uczeń kończy zasadniczą szkołę zawodową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

 

§ 14 

 

1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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6) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjno-wychowawczych. 

8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).    

9) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1. imiona i nazwiska nauczycieli 

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego 

3. zadania, ćwiczenia egzaminacyjne 

4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 

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

odpowiedziach ucznia. 

11) Protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

14) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

15) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

16) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrz. ust. 17. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 

7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

18) Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

19) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

a) skład komisji 

b) termin  

c) zadania sprawdzające 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę 

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

a) skład komisji  

b) termin posiedzenia komisji 

c) wynik głosowania 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem 

20) Protokół o którym mowa w ust. 19 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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21) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustanych 

odpowiedziach ucznia 

22) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 

§ 15 

 

1) W szkolnictwie zawodowym wyodrębnione są kwalifikacje tzn. wyodrębniony w danym 

zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza 

świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. 

2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej egzaminem zawodowym, 

jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu  

danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. 

3) Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej 

i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych 

wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez 

instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. 

4) Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym 

zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. Są to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.  

 

§ 16 

 

1) Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego,  powinien: 

1. wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego 

2.  złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed 

terminem egzaminu zawodowego 

 

§ 17 
 

1) Egzamin zawodowy składa się  

1. z części pisemnej - jest przeprowadzana w formie testu pisemnego 

a) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą 

egzamin lub 

b) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

c) trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut i przeprowadzana jest w 

formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery 

odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

2. części praktycznej - jest przeprowadzana w formie testu praktycznego 

a) Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie 

dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla 

konkretnej kwalifikacji jest ściśle określony. 
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§ 18 
 

1) W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy: 

1. indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie – w 

przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, 

2. osobnym stoliku – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest 

przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, 

zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi.  

 

§ 19 
 

1) Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania 

egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. 

2) Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji 

kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której 

odbywa się ten egzamin. 

3) Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu 

egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 

minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. 

 

§ 20 

 

1) Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający 

rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),  

2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

2) Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez 

komisję okręgową jest ostateczny 

3) W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

4) Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja 

egzaminacyjna 

 

§ 21 

 

1) Osoby, które  

1. nie zdały jednej lub obu części egzaminu,  

2. nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,  

3. przerwały egzamin  

 mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że: 

a) uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz 

dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; 

przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na 

warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego, 
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b) osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki 

(absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły 

do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po 

dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub 

jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego. 

2) Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i 

nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, 

przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. 

 

 


