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ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25
w SZCZECINIE
Uchwała nr XXXV/996/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017r.
2. Adres szkoły:
70-763 Szczecin - Zdroje
ul. Letniskowa 1
3. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz dla dzieci z autyzmem.
4. Szkoła organizuje:
1) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (zgodnie z odrębnymi przepisami);
2) zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze indywidualne i zespołowe (zgodnie z
odrębnymi przepisami).
5. W nazwie szkoły podstawowej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na
sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa
i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju
niepełnosprawności uczniów.
§ 2.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami (załącznik nr 1).
2. Tablice i pieczęcie szkoły powinny zawierać nazwę szkoły.
§ 3.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ 2
INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 4.
1. Organem prowadzącym szkołę jest GMINA MIASTO SZCZECIN.
2. Organem

sprawującym

nadzór

pedagogiczny

jest

ZACHODNIOPOMORSKIE

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE.
3. Szkoła funkcjonuje samodzielnie.
4. Szkoła Podstawowa używa w nazwie „PUBLICZNA”.
§ 5.
1. Szkoła posiada logo. W logo szkoły dominuje „czerwone serce”, jako symbol miłości,
życzliwości, serdeczności, tolerancji i równego traktowania wszystkich uczniów.
2. Logo szkoły tworzy duże, czerwone serce. W sercu znajduje się granatowa szkolna tarcza.
Na tle tarczy widnieją sylwetki dwojga dzieci w kolorze żółtym, odwrócone tyłem,
grające w piłkę koszykową. Dziecko po prawej stronie ma wyciągniętą prawą rękę w górę
w stronę „kosza”, na którym są cyfry dwa i pięć w białym kolorze, jako numer szkoły
podstawowej (wizerunek logo zawiera załącznik nr 2 do statutu).
3. Logo szkoły jest rozpoznawczym i promocyjnym znakiem szkoły. Umieszczanym na
korytarzach szkolnych, wewnętrznych dokumentach, stronie internetowej, podczas
imprez, akademii, wystaw w miejscach użyteczności publicznej.
§ 6.
1. Na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Publiczna
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie przy ul. Letniskowej 1 posiada
rachunek dochodów własnych, na którym są gromadzone dochody uzyskiwane z:
1) działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej;
2) za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji;
3) wpływów z najmu, dzierżawy;
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4) odsetek.
2. Dochody własne wraz z odsetkami przeznaczone są na sfinansowanie wydatków
bieżących i inwestycyjnych związanych z działalnością wymienioną w pkt 1.
§ 7.
1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach:
1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;
2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
3. Uczniowie kończący szkołę podstawową przystępują do egzaminu ósmoklasisty, który
jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
1) pierwszego dnia – z języka polskiego;
2) drugiego dnia – z matematyki;
3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru.
§ 8.
1. Do

realizacji

celów

statutowych

szkoła

zapewnia

możliwość

w szczególności, z:
1) pomieszczeń do nauki i rewalidacji z niezbędnym wyposażeniem;
2) gabinetu pedagoga;
3) gabinetów specjalistycznych terapii;
4) biblioteki;
5) świetlicy;
6) stołówki;
7) gabinetu lekarskiego;
8) pomieszczeń administracyjno–gospodarczych;
9) archiwum;
10) szatni;
11) innych.
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§ 9.
Za zgodą organu prowadzącego w szkole podstawowej mogą być prowadzone oddziały
przedszkolne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 3
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 10.
1. Celami szkoły, są w szczególności:
1) kreowanie specjalistycznej placówki edukacyjnej, w której:
a) najważniejszym jest uczeń, a hasło przewodnie brzmi: „Szkoła
o smaku sukcesu dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych”,
b) każdy uczeń, niezależnie od jego możliwości, jest ważny,
c) każdy uczeń odnosi sukcesy,
d) każdy uczeń zdobywa wiedzę bez porażek i stresu,
e) każdy uczeń jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku
lub podjęcia dalszego kształcenia zawodowego.
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów i dążenie do ich pełnej
integracji ze środowiskiem;
3) kreowanie profesjonalnego, specjalistycznego wizerunku szkoły w oparciu
o kompleksową promocję pracy szkoły i jej specyfiki;
4) profilaktyka problemów uczniów;
5) zapewnienie akceptacji i równego traktowania każdemu uczniowi niezależnie od
jego wyglądu, pochodzenia, stanu intelektualnego i statusu materialnego.
2. Misją szkoły jest kształcenie, wychowanie, przygotowanie do życia młodych ludzi
z niepełnosprawnością intelektualną na miarę ich możliwości.
3. Zmierzamy w kierunku:
6
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1) szkoły kierującej się przyjętymi wartościami;
2) szkoły przyjaznej, wspierającej, otwartej na współpracę;
3) szkoły bezpiecznej, opierającej się na spójnym systemie wychowawczym oraz
profilaktyce, działającej w oparciu o porozumienie bez przemocy;
4) szkoły bazującej na mocnych stronach ucznia;
5) szkoły pomagającej uczniowi zrozumieć siebie i otaczający świat oraz nabyć
umiejętności społeczne pozwalające na szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne życie;
6) szkoły z szeroką ofertą zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych;
7) szkoły radosnej, odważnej, twórczej, innowacyjnej, atrakcyjnej;
8) szkoły nowoczesnej, specjalizującej się w swojej dziedzinie i otwartej na zmiany.
§ 11.
Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze znajdują się pod szczególną opieką
i kontrolą wychowawców klas, udziela im się wszechstronnej opieki pedagogicznej
i psychologicznej. Koordynatorem pracy z uczniami trudnymi wychowawczo na terenie
szkoły jest pedagog szkolny.
§ 12.
1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz rodzimej historii i kultury:
1) szkoła w pracy dydaktyczno–wychowawczej zapewnia podtrzymanie tradycji
i kultury regionalnej. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci,
szkoła organizuje na życzenie rodziców naukę religii. Minister Edukacji
Narodowej w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów i Związków
Wyznaniowych określa w drodze rozporządzenia warunki i sposób wykonywania
przez szkołę powyższych zadań. Szkoła wychowuje w duchu patriotyzmu,
praworządności i humanistycznych zasad współżycia społecznego;
2) szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
7

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz wolności;
3) szkoła zapewnia uczniom w dostępnym dla nich zakresie wiedzę o dziejach oraz
kulturze narodu i ludzkości, o przyrodzie i życiu społecznym, rozwija poczucie
odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości

kultury

Europy i świata;
4) szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia oraz zdobywania kwalifikacji do
wykonywania pracy zawodowej;
5) szkoła wykonuje swoje zadania w dostępnym dla uczniów zakresie poprzez
realizację przedmiotowych programów nauczania zatwierdzonych przez MEN
oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym
i znacznym, a także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wzbogacających
i rozszerzających treść programów szkolnych o sprawy związane ze środowiskiem
społecznym szkoły.
§ 13.
1. Szkoła organizuje specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
zdrowotną oraz materialną. Zadania te wykonują: psycholog, pedagog, logopeda,
terapeuci, pielęgniarka oraz Zespół Wychowawczy.
2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania
8
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problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Pedagog jest rzecznikiem praw dziecka, zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie
przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
4. Uczniom z zaburzeniami mowy szkoła organizuje zajęcia korygujące wady mowy. Do
zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć korygujących wady mowy oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
9
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komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzone są inne zajęcia terapeutyczne.
6. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna. Czas i organizację służby
zdrowia w szkole określają odrębne przepisy.
7. W ramach pomocy materialnej uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie
żywienia szkoła zwalnia z opłat za posiłki, korzystając z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Szczecinie i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwalifikacji tych uczniów dokonuje pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem
szkoły.
§ 14.
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz
nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
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3) z zaburzeń zachowania i emocji;
4) z deficytów kompetencji i zaburzeń kompetencji językowych;
5) z choroby przewlekłej;
6) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
7) z niepowodzeń edukacyjnych;
8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
9) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
4. Pomoc

udzielana

psychologiczno-pedagogiczna

w

szkole

rodzicom

uczniów

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi,
zwani dalej "specjalistami".
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi,

w

tym

poradniami

specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
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9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) asystenta edukacji romskiej;
6) asystenta rodziny;
7) kuratora sądowego.
10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania specjalistów i nauczycieli,
a także w formie:
1) zajęć specjalistycznych,
2) zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku
uczniów klas VII i VIII;
4) porad i konsultacji;
5) warsztatów.
11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§ 15.
1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okresu ich
udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane jest
zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem.
2. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a także o ustalonych
dla ucznia formach, okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
12
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wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor
szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
§ 16.
1. Wsparcie

merytoryczne

dla

psychologiczno-pedagogicznej

nauczycieli

i

w

zapewniają

szkole

specjalistów

udzielających

poradnie

pomocy

psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
2. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:
1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie
i własnych predyspozycji zawodowych;
2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim
zachodzących i praw nim rządzących;
3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy
i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami
rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków
rady pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy
rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno –
pedagogicznych, urzędów pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.
4. Doradztwo

edukacyjno-zawodowe

w

szkole

jest

realizowane

na

podstawie

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych
działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty,
wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami
zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole powinno uwzględniać treści związane z:
1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;
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2) diagnozowaniem

własnych

predyspozycji

i

preferencji

zawodowych

–

zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń
zdrowotnych itp.;
3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół
i pracodawców;
4) planowaniem własnej kariery edukacyjno–zawodowej;
5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym
i międzynarodowym rynku pracy;
6) radzeniem sobie w sytuacja trudnych, związanych z aktywnością zawodową, np.
poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne,
zmiana zawodu;
7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza
systemem oświatowym.
6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na
informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
7. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub
placówki wyznacza nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego.
14
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§ 17.
1. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania na wniosek rodziców/opiekunów prawnych wydaje poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, a decyzję dyrektor szkoły.
2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający wykonanie określonych
w nim zaleceń.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli
w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
4. Zajęcia

indywidualnego

nauczania

prowadzi

się

w

miejscu

pobytu

ucznia,

w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka,
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej.
5. Dyrektor szkoły:
1) ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę zakres i czas prowadzenia
zajęć indywidualnego nauczania;
2) zasięga opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia w zakresie czasu
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania;
3) powierza prowadzenie zajęć nauczycielom szkoły lub w uzasadnionych
przypadkach nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole, z tym, że prowadzenie
zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III powierza jednemu lub
dwóm nauczycielom.
6. Zajęcia indywidualnego nauczania dla ucznia posiadającego orzeczenie wydane przed
dniem 1 września 2017 r, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
mogą być organizowane w szkole, jeżeli:
1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania
w pomieszczeniu w szkole;
15
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2) szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego
ucznia – do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego 2017/2018.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego
nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od
realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi,
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym
są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Wniosek zawiera uzasadnienie.
10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem
wynosi:
1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin (realizacja w ciągu
co najmniej 2 dni);
2) dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej od 8 do 10 godzin (realizacja w
ciągu co najmniej 3 dni);
3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej od 10 do 12 godzin (realizacja w
ciągu co najmniej 3 dni).
11. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego
nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 10 za zgodą organu
prowadzącego szkołę.
12. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na
wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć
indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 10.
13. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, należy
uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
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14. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie
ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym w celu
zapewnienia mu pełnego rozwoju osobowego, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz
ułatwieniem mu powrotu do szkoły.
15. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli
z obserwacji, o której mowa w ust. 14, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo
z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego
indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
16. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem dyrektor szkoły umożliwia udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach
szkolnych, wybranych zajęciach edukacyjnych.
17. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa
w ust. 16, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub
w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin
zajęć.
18. Na wniosek rodziców ucznia 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 indywidualnego nauczania oraz
powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ
prowadzący szkołę.
§ 18.
1. Szkoła, w zależności od potrzeb, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3
do 25 lat.
2.

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć.
4. Godzina zajęć trwa 60 minut.
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5.

Minimalny wymiar zajęć wynosi:
1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie w przypadku zajęć zespołowych;
2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie w przypadku zajęć indywidualnych.

6. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest w szczególności:
1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
2) rozwijanie zainteresowania otoczeniem;
3) rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie
do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
7. Udział w zajęciach dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego
obowiązku.
§ 19.
1. Szkoła, w zależności od potrzeb, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
2. Dyrektor szkoły powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, posiadający kwalifikacje zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej
w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków
i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania
i

wsparcia

rodziny

dziecka,

uwzględniających

rozwijanie

aktywności

i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
2) nawiązanie współpracy z:
a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem
przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza
18
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dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte
oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności
wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka
wynikających z

jego

niepełnosprawności,

zapewnienia mu

wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów
medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania
rozwoju dziecka,
c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego
rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb.
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego program
wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań
wspomagających

rodzinę

dziecka

w

zakresie

realizacji

program

oraz

koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym
identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny,
oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym
prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
1) imię i nazwisko dziecka;
2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę
wydania tej opinii;
3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji,
komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
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5) i uczestnictwo w życiu społecznym;
6) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego
wspomagania.
6. Program określa w szczególności:
1) sposób

realizacji

celów

rozwojowych

ukierunkowanych

na

poprawę

funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym
i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym;
2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
3) w zależności od potrzeb – zakres współpracy i sposób oceny postępów dziecka.
7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu.
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem
i jego rodziną.
9. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących
dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać
3.
10. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie
ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
§ 20.
Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
§ 21.
Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce
20
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wyznaczony przez organizatora kierownik, a w miarę potrzeby także opiekunowie. Osoby
te są odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez
nich bezpieczeństwa. Szkoła posiada odrębny Regulamin Organizowania Wycieczek.
§ 22.
1. Szkoła opracowuje stały grafik dyżurów nauczycieli podczas przerw lekcyjnych.
2. Nauczyciel dyżurujący przebywa przez cały czas trwania dyżuru na wyznaczonym
korytarzu, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających na
wyznaczonym terenie.
3. W przypadku nieobecności w szkole nauczyciela pełniącego dyżur, dyrektor szkoły,
układając zastępstwa na lekcje, wyznacza również nauczycieli, którzy będą pełnili dyżur
w zastępstwie.
4. W przypadku gdy nauczyciel dyżurujący zmieni termin dyżuru i jego miejsce z inną
osobą, bez uzgodnienia z dyrektorem szkoły, jest on w dalszym ciągu za ten dyżur
odpowiedzialny.
5. Szkoła posiada Regulamin dyżurów nauczycieli w czasie przerw.
§ 23.
Szkoła organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn
rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również
pomoc materialną - wyprawka, stypendium, posiłki, przewóz, zakup podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych i inne.
§ 24.
Szkoła

współpracuje

i specjalistycznymi

z

poradniami

psychologiczno–pedagogicznymi

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom

i rodzicom.
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§ 25.
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada pedagogiczna i rada rodziców.
§ 26.
1. Szkoła prowadzi zajęcia wychowania fizycznego, którego obowiązkowy wymiar zajęć dla
uczniów klas IV–VIII wynosi 4 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.
2. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII są realizowane w formie:
1) zajęć klasowo-lekcyjnych, realizowanych w wymiarze nie mniejszym, niż 2
godziny tygodniowo;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych,
tanecznych lub aktywnej turystyki.
3. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być prowadzone w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i miedzyklasowych. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie
nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem
liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
4. Dyrektor

szkoły przygotowuje

propozycje

zajęć

do

wyboru

przez

uczniów,

uwzględniając:
1) potrzeby zdrowotne uczniów;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.
5. Propozycje zajęć dodatkowych, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po
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zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do
wyboru uczniom, którzy dokonują go za zgodą rodziców.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY SZKOŁY
§ 27.
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
§ 28.
1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły, który jest nauczycielem mianowanym, posiada wyższe
wykształcenie

ze

specjalistycznym

przygotowaniem

do

pracy

z

dziećmi

z niepełnosprawnością intelektualną i 5. letni staż pracy pedagogicznej w pełnym
wymiarze godzin. Tryb i sposób powoływania nauczyciela na dyrektora szkoły określają
odrębne przepisy.
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi
przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą
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obsługę szkoły;
6) zapewnia

bezpieczeństwo

uczniom

i

nauczycielom

w

czasie

zajęć

organizowanych przez szkołę;
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
10) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia
celem właściwej realizacji tej opieki;
11) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów, jeżeli uczeń ukończył
18 lat i nie realizuje obowiązku szkolnego. Skreślenie następuje na podstawie
uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
12) może wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły
w przypadku, gdy uczeń nie przestrzega Regulaminu Szkolnego, za lekceważenie
nauki i innych obowiązków, w przypadku wyczerpania przez organy szkoły
środków nacisku wychowawczego dostępnych szkole;
13) ma prawo wprowadzenia w szkole podstawowej obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju szkolnego, tzw. mundurka szkolnego:
a) wprowadzenie przez dyrektora obowiązku noszenia przez uczniów
mundurka szkolnego musi poprzedzić zasięgniecie przez niego
opinii rady rodziców,
b) określa, w porozumieniu z radą rodziców, wzór jednolitego stroju,
c) określa sytuacje, w których uczeń jest zwolniony z noszenia
mundurka

ze

względu
24
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edukacyjnych lub opiekuńczo-wychowawczych wymagających
stroju galowego lub sportowego.
14) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami;
15) zatwierdza zasady korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z telefonów
komórkowych i innych urządzeń rejestrujących;
16) udziela upomnienia pracownikom szkoły nie stosującym w praktyce zasad
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących;
17) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
18) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym
pracownikom szkoły;
19) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;
20) zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

zestawy podręczników

obowiązujące w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum;
21) określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych
i wychowawczo-opiekuńczych, organizowanych przez szkołę.
§ 29.
1. Każdego roku na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor powołuje:
1) zespoły nauczycielskie, w szczególności:
a) przedmiotowe,
b) wychowawcze,
c) diagnostyczne,
d) ewaluacyjne,
e) ds. opracowania planu pracy szkoły,
f) inne.
2) komisje:
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a) egzaminacyjną,
b) socjalną,
c) zdrowotną,
d) inwentaryzacyjną,
e) likwidacyjną,
f) inne, w miarę potrzeb.
2. Szczegółowy skład zespołów i komisji ustalany jest z nauczycielami i za ich zgodą oraz
zapisany w Planie Nadzoru Pedagogicznego na dany rok szkolny. W zależności od
potrzeb dyrektor może powołać w ciągu roku szkolnego inny zespół nauczycieli.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany na wniosek zespołu przez dyrektora
szkoły.
4. Cele i zadania zespołu:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów:
a) zapewniania jakości pracy szkoły,
b) realizacji diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów,
c) realizacji ewaluacji wewnętrznej szkoły,
d) opracowywania

wielospecjalistycznej

oceny

poziomu

funkcjonowania ucznia,
e) wnoszenia zmian w statucie,
f) realizacji programów nauczania,
g) uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i
podręczników,
h) opracowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
i) opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
j)

organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających
pracę w zawodzie,

k) współdziałania w innej działalności statutowej szkoły.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą
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rodziców oraz z samorządem uczniowskim.
§ 30.
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
przewodniczącego, na wniosek

organu prowadzącego szkołę oraz na wniosek 1/3

członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, porządku zebrania zgodnie
z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
7. Kompetencje rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
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doskonalenia pracy szkoły;
7) wyłanianie swojego przedstawiciela, w drodze głosowania, do składu komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) propozycje dyrektora w sprawie wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego dla
uczniów oraz sytuacji, w których uczeń jest zwolniony z tego obowiązku;
6) propozycje dyrektora w sprawie zasad korzystania przez uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły z telefonów komórkowych w czasie zajęć
edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę;
7) propozycje dyrektora w sprawie procedur postępowania wobec ucznia, nauczycieli
i innych pracowników szkoły nieprzestrzegających ustalonych zasad korzystania
z telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych i wychowawczoopiekuńczych organizowanych przez szkołę.
9. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
1) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;
2) decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego (kierownika świetlicy).
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11. W przypadku określonym w ust.10 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na
posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców.
15. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły (lub jego zmiany).
16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
§ 31.
1. W Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 nie powołano rady szkoły, jej
kompetencje przejmuje rada pedagogiczna (art. 82 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe),
która w szczególności:
1) uchwala statut szkoły;
2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla
organu charakter wiążący.
§ 32.
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji.
3. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
(klasowych) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
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przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły, a który określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli rad do rady rodziców szkoły.
5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
6. Rada rodziców opiniuje propozycje dyrektora w szczególności dotyczące następujących
spraw:
1) wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego dla uczniów oraz sytuacji, w których
uczeń jest zwolniony z tego obowiązku;
2) zasad korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych

w czasie zajęć

edukacyjnych i wychowawczo- opiekuńczych organizowanych przez szkołę;
3) zasad

usprawiedliwiania

nieobecności

w

czasie

zajęć

edukacyjnych

i wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.
7. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2) opiniowanie:
a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
c) projektów eksperymentów pedagogicznych,
d) zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego,
e) pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu – na piśmie w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku
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zawodowego.
3) typowanie reprezentanta prezydium rady rodziców do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora szkoły.
8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, 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.
9. Rada Rodziców jako wewnętrzny organ szkoły nie może samodzielnie występować
w obrocie prawnym, ponieważ nie ma osobowości prawnej i nie jest samodzielną,
odrębną od szkoły jednostką organizacyjną.
10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych wpłat rodziców oraz innych
źródeł i określać w regulaminie zasady ich wydatkowania.
11. Środki

finansowe

mogą

być

gromadzone

przez

Radę

Rodziców

wyłącznie

w określonym celu - jest to wspieranie działalności statutowej szkoły.
12. Fundusze rady rodziców, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym
rady rodziców. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania
funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie
udzielone przez radę rodziców
§ 33.
1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 są członkami
samorządu.
3. Samorząd to współgospodarz, przedstawiciel i rzecznik uczniów na terenie szkoły.
4. Zasady wybierania i działania samorządu w szkole określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5. Regulamin samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
6. Samorządem opiekują się nauczyciele z ramienia rady pedagogicznej przy pełnej
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akceptacji uczniów.
7. Władzami samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
8. Samorząd w szczególności:
1) dba o sprzęt i urządzenia szkolne;
2) inspiruje uczniów do udziału w pracach społeczno–użytecznych na rzecz szkoły;
3) uczestniczy w akcjach ogólnospołecznych na rzecz środowiska;
4) organizuje pomoc koleżeńską;
5) organizuje apele szkolne;
6) nagradza i wyróżnia uczniów działających na rzecz szkoły;
7) organizuje współzawodnictwo międzyklasowe na poziomie wszystkich etapów
edukacyjnych;
8) organizuje działalność kulturalną, rozrywkową, wychowawczą;
9) przyznaje nagrodę „Serce za serce” osobom i instytucjom pomagającym szkole;
10) dba o dobre imię i honor szkoły, godne jej reprezentowanie, wzbogacanie jej
tradycji.
9. Rada samorządu może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, 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 organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
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7) prawo nagradzania i wyróżniania uczniów działających na rzecz szkoły, za zgodą
dyrektora;
8) prawo zwracania się do dyrektora szkoły, opiekuna samorządu i wychowawców
klas o pomoc w realizowaniu zadań wynikających z planu pracy;
9) prawo organizowania spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych
i opiekunem w celu omówienia sposobów realizacji bieżących spraw szkoły;
10) prawo we współpracy z opiekunem, informowania uczniów o zasadach
korzystania

z

telefonów

komórkowych

w

czasie

zajęć

edukacyjnych

i wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę oraz procedurach
postępowania wobec ucznia, który nie podporządkowuje się zasadom korzystania
z telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych i wychowawczoopiekuńczych organizowanych przez szkołę.
10. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
11. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
12. Szkoła stwarza uczniom warunki do ich działalności oraz umożliwia korzystanie
z pomieszczeń szkolnych.
§ 34.
1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników w działalności szkoły, kierując się zasadami:
1) pozytywnej motywacji;
2) partnerstwa;
3) wielostronnego przepływu informacji;
4) aktywnej i systematycznej współpracy;
5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
2. Każdy organ podejmuje decyzję w ramach swoich kompetencji określonych ustawą
w niniejszym statucie i szczegółowo opracowanych regulaminach.
3. Organy szkoły informują o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
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1) wewnętrzną książkę zarządzeń;
2) tablicę ogłoszeń;
3) stronę internetową;
4) pocztę elektroniczną;
5) tablice samorządu uczniowskiego na korytarzu szkolnym.
4. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkoły, dyrektor szkoły zapewnia
możliwość ich rozwiązania wewnątrz szkoły poprzez:
1) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i przedstawienie jego wyników
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie takiego
postępowania;
2) zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawiciela organu sprawującego
nadzór pedagogiczny i wyjaśnienie przyczyn konfliktu;
3) zorganizowanie spotkania z dyrektorem szkoły.
5. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor,
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów szkoły, z tym że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do
pracy w zespole.
6. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.
8. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
9. Wszystkie spotkania oraz sposób rozwiązywania sporów są protokołowane.
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ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 35.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych
planem nauczania.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
3. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim wynosi nie więcej niż 16.
4. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi nie więcej niż 8.
5. W oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym wynosi nie więcej niż 4.
6. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania
przedszkolnego.
7. W szkole mogą być tworzone oddziały dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 4.
8. W uzasadnionych przypadkach - mała liczba uczniów - mogą być organizowane zajęcia
w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas szkoły. Tak utworzony zespół
uczniów stanowi klasę łączoną.
9. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych
etapów edukacyjnych.
10. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole, organizuje się na każdym etapie
edukacyjnym.
11. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, może być prowadzone do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
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1) 20. rok życia — w przypadku szkoły podstawowej;
2) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
§ 36.
1. Szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
realizację programu nauczania, programu wychowawczoodpowiednich

dla

danego

rodzaju

profilaktycznego,

niepełnosprawności

i

stopnia

niepełnosprawności intelektualnej z wykorzystaniem odpowiednich form i metod
pracy dydaktycznej i wychowawczej;
2) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na
danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż dwa razy w roku, przez nauczycieli
specjalistów

pracujących

z

uczniem,

będącą

podstawą

opracowania

i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego
określającego

zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz

rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego
indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
3) udzielanie pomocy rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie doskonalenia
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
5) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący
zajęcia rewalidacyjne, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży;
2) organizują

i

prowadzą

zajęcia

edukacyjne

i

pracę

wychowawczą,

a w szczególności:
a) wybierają i opracowują programy nauczania,
b) opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy
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edukacyjno-terapeutyczne, uwzględniając dostosowanie realizacji
programów

nauczania

i

programu

wychowawczo-

profilaktycznego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
c) przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne, prowadzą lub
organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej
i pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny.
§ 37.
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji;
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub
rada pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt - ciemna spódnica lub ciemne długie spodnie i biała bluzka;
2) dla chłopców – ciemne, długie, spodnie i biała koszula.
3. Codzienny ubiór ucznia jest czysty i schludny, w kolorach stonowanych, dostosowany do
warunków atmosferycznych. Ponadto uczeń jest zobowiązany:
1) zachować umiar w doborze rodzaju fryzury, biżuterii;
2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie
zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy);
3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasady higieny osobistej oraz estetyki.
§ 38.
1. Dla każdego ucznia szkoły opracowuje się indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
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specjalnego,

dostosowany

do

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.
2. Program określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb
rozwojowych

i edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych

ucznia,

w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane

działania

nauczycieli

i specjalistów,

prowadzących

zajęcia

z uczniem, w tym w przypadku:
a) działania o charakterze rewalidacyjnym.
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
4) działania wspierające rodziców 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 oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
a w przypadku uczniów klasy VII i VIII – także działania z zakresu doradztwa
zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji
zadań;
7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii
wspomagających to kształcenie;
8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane
38

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie
liczącej do 5 uczniów.
3. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od
potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Pracę
zespołu koordynuje wychowawca oddziału.
4. Zespół,

co

najmniej

dwa

razy

w

roku

szkolnym,

dokonuje

okresowej

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę
efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny
poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od
potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.
5. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowuje się dla uczniów na okres,
na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak
niż etap edukacyjny. Program opracowuje się:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku
roku szkolnego realizowanie kształcenia w szkole;
2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 39.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas
zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel
prowadzący te zajęcia zachowując ogólny

tygodniowy czas zajęć, o którym mowa

w ust. 1.
3. Przerwy między lekcjami trwają 10 lub więcej minut.
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4. Co roku dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa według ramowych planów nauczania.
Podziału na grupy dokonuje się przy nauczaniu zajęć: języka angielskiego, informatyki
i wychowania fizycznego. Podział taki stosuje się w klasach IV – VIII.
5. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw
szkolnych szkoła realizuje zgodnie z przepisami oraz opracowanym Szkolnym Systemem
Oceniania, który stanowi Rozdział 8 statutu.
§ 40.
1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych
przez nią.
2. Sprawowanie opieki

nad uczniami

przebywającymi

w szkole podczas

zajęć

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania
w świetlicy lub bibliotece;
3) uświadomienie uczniom zagrożeń i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia
(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
7) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowia lub życia uczniów.
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3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,
w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować
w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz poprawy
bezpieczeństwa budynek szkolny został objęty systemem monitoringu wizyjnego.
5. Monitoring wizyjny służy ograniczeniu liczby czynów niebezpiecznych na terenie szkoły,
w tym karalnych popełnianych na terenie szkoły i w jej obrębie, a także ograniczeniu
dostępu na teren szkoły osób nieuprawnionych.
6. Budynek szkolny został oznaczony napisem „obiekt monitorowany”.
7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem
uczniowskim określił zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego do realizacji
misji wychowawczej szkoły. Są one zawarte w programie wychowawczym szkoły.
§ 41.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców /prawnych opiekunów/ lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje
ŚWIETLICĘ.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, grupa wychowawcza w świetlicy
liczy:
1) nie więcej niż 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
2) nie

więcej

niż

8

uczniów

z

niepełnosprawnością

intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
3) nie więcej niż 4 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z

niepełnosprawności

jest

niepełnosprawność

intelektualna

w

stopniu

umiarkowanym lub znacznym.
3. Godziny pracy w świetlicy są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
oraz czasu pracy rodziców lub dojazdu uczniów do szkoły.
4. Świetlica realizuje swoje zadania

według rocznego planu pracy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły zatwierdzanego przez radę pedagogiczną.
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5. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz
przyzwyczajanie do samodzielnego uczenia się;
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
dziecka;
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym
zakresie;
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej
rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.
6. W przypadku gdy liczba wychowanków świetlicy wynosi powyżej 50 tworzy się
stanowisko kierownika świetlicy.
§ 42.
1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Stołówka szkolna uzupełnia działalność opiekuńczą szkoły i jest istotnym elementem
wychowania zdrowotnego w szkole.
3. Ze stołówki korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.
4. Stołówka zapewnia dożywianie w postaci drugiego śniadania i pełnego obiadu.
5. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki
korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce
szkolnej.
6. Rozkład czasowy zajęć lekcyjnych zapewnia przerwę śniadaniową i obiadową na
spożycie posiłków przez dzieci.
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§ 43.
1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Z biblioteki
szkolnej mogą również korzystać rodzice uczniów oraz pracownicy szkoły.
2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia

i

udostępniania

podręczników,

materiałów

edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenia

warunków

do

efektywnego

posługiwania

się

technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej - obowiązującą
metodą ewidencji zbiorów w bibliotece szkolnej jest skontrum.
3. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej prowadzone przez
nauczyciela bibliotekarza.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie zbiorów biblioteki i doradztwo w zakresie doboru lektury;
2) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zarówno
grupowego jak i indywidualnego;
3) rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, utrwalanie
potrzeby czytania i uczenia się;
4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną;
5) organizowanie konkursów czytelniczych;
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6) prowadzenie dokumentacji księgozbioru, statystyki wypożyczeń, wzbogacanie
księgozbioru oraz dbałość o stan techniczny księgozbioru i jego konserwację.
5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami/prawnymi
opiekunami oraz innymi bibliotekami:
1) godziny pracy dostosowane są do godzin pracy szkoły i świetlicy szkolnej;
2) z księgozbioru mogą korzystać wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
rodzice/ prawni opiekunowie uczniów.
§ 44.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa

arkusz

organizacyjny

szkoły

opracowany

przez

dyrektora

szkoły,

z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania.
2. Dyrektor szkoły składa projekt arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia do organu
prowadzącego do dnia 21 kwietnia poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy.
3. Arkusz organizacyjny szkoły po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, a dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do
życia w rodzinie,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę
może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację
zajęć

edukacyjnych,
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edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby
godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji
dyrektora szkoły.
3) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
4) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
5) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ

prowadzący

szkołę,

w

tym

liczbę

godzin

zajęć

edukacyjnych

i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej

oraz

innych

zajęć

wspomagających

proces

kształcenia,

realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych
nauczycieli;
7) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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ROZDZIAŁ 6
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 45.
1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych.
2. Nauczycieli zatrudnia się na podstawie posiadanych odpowiednich kwalifikacji
określonych w odrębnych przepisach.
3. W szkole można utworzyć stanowiska kierownika świetlicy za zgodą organu
prowadzącego szkołę na wniosek dyrektora szkoły.
§ 46.
1. Nauczyciel obowiązany jest w szczególności:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju
osobowego;
3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
2. Każdy nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązany wykazać się
niekaralnością za przestępstwo umyślne. W celu potwierdzenia spełnienia warunku
niekaralności za przestępstwo umyślne, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.
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§ 47.
1. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych pracowników szkoły ustala dyrektor,
w tym związanych w szczególności z:
1) odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów;
2) prawidłowym

przebiegiem

procesu

dydaktycznego

z

uwzględnieniem

w działalności rewalidacyjnej i profilaktycznej, ustaleń wynikających z badań
medycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz własnej obserwacji dzieci
i młodzieży;
3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4) doskonaleniem

umiejętności

dydaktycznych

i

wychowawczych

oraz

podnoszeniem wiedzy merytorycznej.
§ 48.
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora
szkoły.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 49.
1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad BHP.
2. Liczbę i strukturę stanowisk administracji i stanowisk obsługi zatwierdza corocznie w
arkuszu organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.
3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników
administracji i obsługi określają zakresy czynności przygotowane zgodnie z regulaminem
pracy.
4. Godziny pracy dla poszczególnych pracowników ustala Dyrektor zgodnie z przepisami
dotyczącymi pracowników samorządowych, dostosowując je do potrzeb szkoły.
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§ 50.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo–zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez
dyrektora lub na wniosek zespołu.
§ 51.
1. Oddziałem opiekuje się wychowawca klasy.
2. Funkcję wychowawcy klasy może pełnić nauczyciel mający przynajmniej roczny staż
pracy pedagogicznej i odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
4. W szkole, spośród nauczycieli, dla każdego oddziału powołuje się dodatkowego
wychowawcę – tutora- wspierającego wychowawcę w codziennych czynnościach
i zastępującego go w czasie nieobecności.
5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
6. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego;
2) systematyczna

konsultacja

z

rodzicami/opiekunami

prawnymi,

lekarzem,

psychologiem i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju uczniów;
3) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia;
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi
i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także
wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka.
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7. W miarę możliwości wychowawca planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami
/opiekunami prawnymi różne formy życia zespołowego, integrującego środowisko.
8. Uchylony.
9. Uchylony.
10. Wychowawca współdziała z rodzicami informując ich o zaistniałych problemach
w zakresie edukacji i zachowania ich dziecka, a w szczególności informuje o:
1) spóźnieniach na zajęcia szkolne, nieobecnościach i ucieczkach z lekcji ucznia;
2) zasadach usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych;
3) problemach wychowawczych wynikających z braku szacunku wobec innych
uczniów, pracowników szkoły;
4) nagminnym braku przygotowywania się ucznia do zajęć edukacyjnych;
5) zasadach korzystania z telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych,
opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę;
6) podejmowanych procedurach wynikających z nieprzestrzegania zasad korzystania
z

telefonu

komórkowego

na

zajęciach

edukacyjnych,

opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych przez szkołę;
7) obowiązku noszenia przez uczniów stroju zgodnego z zapisami w statucie
szkolnym.
11. Wychowawca współdziała z wychowawcą ze świetlicy.
12. W sytuacjach koniecznych podejmuje działania mające na celu zapewnienie pomocy
specjalistycznej i materialnej.
13. Udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
14. Otacza szczególną opieką i pomocą rodziny zastępcze i zagrożone niedostosowaniem
społecznym.
15. Współpracuje z psychologiem, pedagogiem, lekarzem specjalistą, kuratorem do spraw
nieletnich i innymi kompetentnymi osobami, w celu prowadzenia pedagogizacji
rodziców.
16. Wychowawcy klas są przewodniczącymi zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących
z uczniem, którego zadaniem jest opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu
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funkcjonowania ucznia dokonywanej na danym etapie edukacyjnym dwa razy w ciągu
roku szkolnego, będącej podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego.
Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia wychowawca składa
w segregatorze z dokumentacją klasy, złożoną u pedagoga szkolnego.

ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE I ICH RODZICE
§ 52.
1. Do szkoły może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej kwalifikującej go do tego typu szkoły
oraz pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do szkoły
specjalnej na podstawie skierowania przez organ prowadzący szkołę.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki
specjalnej oraz higieny umysłowej;
2) opieki

wychowawczej

i

warunków

pobytu

w

szkole

zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
4) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym, rewalidacyjnym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli
50

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

i postępów w nauce;
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
dotyczących w szczególności:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu
szkoły;
2) usprawiedliwiania

nieobecności

na

zajęciach

szkolnych.

Pisemne

usprawiedliwienie napisane przez rodziców, prawnych opiekunów, uczeń
dostarcza wychowawcy klasy, w pierwszym dniu pojawienia się w szkole po
okresie nieobecności;
3) przygotowywania

się

do

zajęć

edukacyjnych,

prowadzenia

zeszytów

przedmiotowych, dbania o wypożyczone mu, na okres nauki w danym roku
szkolnym, podręczniki;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
5) właściwego, kulturalnego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i innych,
organizowanych przez szkołę, w tym wykonywania poleceń nauczyciela
wynikających z toku lekcji lub sytuacji szkolnej;
6) wyłączania telefonu komórkowego w czasie trwania zajęć edukacyjnych lub
innych, organizowanych przez szkołę;
7) nienagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń
rejestrujących bez zgody osoby lub osób „nagrywanych”;
8) dbania o schludny wygląd;
9) noszenia ustalonego przez dyrektora szkoły, radę rodziców a zatwierdzonego
przez radę pedagogiczną stroju uczniowskiego;
10) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie higienę oraz rozwój;
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11) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
§ 53.
1. Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna oraz społeczność szkolna nagradza ucznia za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową postawę;
3) aktywność w pracy pozalekcyjnej;
4) pracę społeczną na rzecz szkoły;
5) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
§ 54.
1. Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna oraz społeczność szkoły karze ucznia za:
1) nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia;
2) naruszanie regulaminu szkolnego;
3) zachowanie niezgodne z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceny
Zachowania.
§ 55.
Rodzaje nagród i kar są ujęte w Szkolnym Systemie Oceniania, który stanowi Rozdział 8
statutu.
§ 56.
1. Uczennica będąca w ciąży otrzymuje w szkole pomoc wychowawczą i opiekuńczą ze
strony wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa i dyrektora szkoły.
2. Od chwili powzięcia wiadomości o ciąży uczennica jest zwolniona z ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego.
3. Na prośbę uczennicy lub rodziców/opiekunów prawnych dyrektor szkoły może
wyznaczyć indywidualny tok nauki.
4. Uczennicy, która nie uczęszcza do szkoły w okresie ciąży należy umożliwić składanie
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egzaminów w dogodnym dla niej terminie.
5. Na prośbę rodziców/opiekunów prawnych lub uczennicy należy zapewnić jej opiekę
w domu samotnej matki.
6. Nieobecność uczennicy ciężarnej na zajęciach szkolnych związana z jej sytuacją
spowodowaną ciążą, porodem i połogiem należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną.
§ 57.
1. Niepełnoletni uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica na posiadanie i korzystanie na
terenie szkoły z telefonu komórkowego.
2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być
używany w trybie „ milczy”.
4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego jest zabronione.
5. Zaginięcie lub kradzież telefonu uczeń zgłasza niezwłocznie wychowawcy klasy lub
innemu

nauczycielowi,

(pedagogowi,

dyrektorowi

szkoły),

który

powiadamia

odpowiednie organa policji.
6. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły
powoduje zabranie telefonu do „depozytu” (sekretariat szkoły). Aparat odbiera rodzic lub
prawny opiekun ucznia.
7. W wypadku naruszania zasad korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły
przez pracownika szkoły, dyrektor udziela upomnienia.
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ROZDZIAŁ 8
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 58.
1. Szkolny System Oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25
w Szczecinie zawiera:
1) regulamin, zasady, kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
2) wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania.
§ 59.
1. Cele Szkolnego Systemu Oceniania:
1) sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności kierując się następującymi
zasadami ortodydaktyki, między innymi:
a) zasada gruntownej znajomości dziecka i przychodzenie mu
z racjonalną specjalistyczną pomocą,
b) zasada dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości
i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych,
c) zasada indywidualizacji wymagań, metod, doboru środków
dydaktycznych oraz organizacji i tempa pracy,
d) zasada przystępności treści nauczania,
e) zasada stopniowania trudności,
f) zasada aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie
nauczania - uczenia się,
g) zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu,
h) zasada zintegrowanego oddziaływania (spójność i korelacja
wewnątrzprzedmiotowa i międzyprzedmiotowa, współdziałanie
specjalistów),
i)

zasada trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich
i dalszego ich doskonalenia, w tym zasada systematyczności,
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trwałości

wiedzy

(stałe

utrwalanie

nabytych

wiadomości

i umiejętności) i wiązania teorii z praktyką.
2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
kompensacja deficytów ucznia;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o uzdolnieniach lub
mocnych stronach ucznia;
6) monitorowanie postępów uczniów i określanie ich potrzeb;
7) projektowanie

efektywnego

procesu

kształcenia

i

wychowania

ucznia

i dokonywanie jego ewaluacji i modyfikacji;
8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej.
§ 60.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
1) pierwsze półrocze trwa od 1 września do 15 stycznia - w przypadku ferii
zimowych przypadających w II połowie stycznia, kończy się w II tygodniu
stycznia;
2) drugie półrocze trwa od 16 stycznia do końca roku szkolnego - w przypadku ferii
zimowych przypadających w II połowie stycznia, zaczyna się w 1. dniu szkolnym
po zakończeniu ferii.
§ 61.
1. Szkoła organizuje zebrania rodziców w następujących terminach:
1) II tydzień września danego roku szkolnego - informacyjne dla wszystkich
rodziców;
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2) grudzień (II tydzień) - zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach
śródrocznych, klasyfikacyjnych;
3) styczeń (przed feriami zimowymi) zebranie klasyfikacyjne, śródroczne, kończące
I półrocze;
4) marzec – konsultacyjne z wychowawcami;
5) maj – ostatni tydzień, miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego - zebranie
informacyjne o przewidywanych ocenach końcowych, klasyfikacyjnych.
2. Dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, wychowawcy organizują indywidualne
spotkania zgodnie z własnym planem pracy.
§ 62.
1. Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych
i zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej.
2. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są opracowywane przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
3. Ocenie podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
§ 63.
1. Warunkiem przyjęcia uczniów do szkoły jest posiadanie przez nich orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego. Niektórzy uczniowie, ze względu na problemy
zdrowotne, dodatkowo posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na
podstawie zaleceń zawartych w powyższych orzeczeniach.
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2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki
i muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniu na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub
z realizacji zajęć wychowania fizycznego, a także zajęć komputerowych lub informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń lub opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
8. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
§ 64.
1. Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dostosowuje
się indywidualny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych do zaleceń zawartych
w tym orzeczeniu i do indywidualnych możliwości intelektualnych i potrzeb
edukacyjnych.
2. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający
w szczególności:
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1) cele realizowanych zajęć;
2) metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
3) zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
3. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy
z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi
z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz obserwacji funkcjonowania
uczestnika zajęć.
4. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym
indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej
oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny
program zajęć.
5. Zajęcia obejmują w szczególności:
1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości
uczestnika zajęć;
2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie
odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
4) wdrażanie

do

osiągania

optymalnego

poziomu

samodzielności

w podstawowych sferach życia;
5) rozwijanie

zainteresowania

otoczeniem,

wielozmysłowe

poznawanie

otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie
umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
7) naukę

celowego

działania

dostosowanego

do

wieku,

możliwości

i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
6. Dokumentacja zajęć obejmuje:
1) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
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2) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub
dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego
uczestnika zajęć, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji;
3) zeszyt obserwacji.
7. Zeszyt obserwacji jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez
nauczycieli prowadzących z nim zajęcia.
8. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
1) zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);
2) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja
wzrokowo-ruchowa, manipulacja);
3) podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);
4) koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas
wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;
5) współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;
6) opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
7) dominującego nastroju i emocji;
8) gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);
9) umiejętności w zakresie samoobsługi;
10) udziału w czynnościach porządkowych;
11) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują
te

zachowania,

reakcje

nauczyciela

w zachowaniu);
12) sposobów komunikowania się;
13) innych istotnych zachowań.
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§ 65.
1. Sposoby sprawdzania i oceniania uczniów są następujące:
1) diagnoza wewnętrzna

– testy, arkusze diagnostyczne mające na celu

rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
uczniów wiadomości i umiejętności w

stosunku do wymagań edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole indywidualnych
programów edukacyjno - terapeutycznych, uwzględniających tę podstawę,
opracowanych

przez

zespoły diagnostyczne

na

poszczególnych

etapach

i poziomach edukacyjnych;
2) odpowiedzi ustne;
3) prace pisemne (testy, sprawdziany);
4) aktywność na lekcji;
5) zadania domowe;
6) samodzielnie wykonywane prace plastyczne, techniczne i inne;
7) diagnoza zewnętrzna –egzamin ósmoklasisty.
§ 66.
1. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną mogą być oceniani na podstawie
samodzielnych prac pisemnych, po zrealizowaniu przez nauczyciela partii materiału
określonej w rozkładzie materiału nauczania danego przedmiotu (dostosowanych do
możliwości percepcyjnych ucznia i poziomu intelektualnego).
2. W ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się maksymalnie dwa sprawdziany pisemne,
z różnych przedmiotów. Obowiązuje zasada: tylko jeden sprawdzian pisemny w ciągu
dnia.
3. Każda praca klasowa pisemna musi być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą,
która określi treści i umiejętności objęte sprawdzianem.
4. Nauczyciel

przedmiotu

jest

zobowiązany

do

sprawdzenia

pracy

i poinformowania ucznia o wynikach sprawdzianu.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do jawności i umotywowania każdej oceny ucznia.
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6. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala zasady, możliwości oraz konsekwencje
nieprzygotowania się ucznia do lekcji.
§ 67.
1. Oceniając uczniów z zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym należy brać pod uwagę:
1) samodzielnie wypełniane karty pracy;
2) samodzielnie wykonane prace plastyczne, techniczne i inne wytwory prac
uczniowskich;
3) samodzielne czytanie liter, wyrazów, zdań (w dostępny uczniowi sposób);
4) samodzielne wykonywanie elementarnych działań matematycznych;
5) ocenę postępów w zakresie i sprawności i umiejętności w obszarze samoobsługi,
komunikowania się, motoryki małej, motoryki dużej, uspołecznienia, czytania
i pisania jako umiejętności nadawania i odbierania informacji, elementarnych
pojęć matematycznych, twórczości artystycznej, poznawania przyrody itp. zgodnie
z indywidualnym programem edukacyjno–terapeutycznym.
2. Na początku roku szkolnego poziom umiejętności uczniowskich badany jest przy użyciu
narzędzi służących do diagnozowania uczniów.
3. Umiejętności i sprawności uczniowskie sprawdzane są podczas codziennych zajęć, po
zrealizowaniu zaplanowanych ośrodków dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Po
pierwszym półroczu indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny poddawany jest
procesowi ewaluacji.
§ 68.
1.

Informacje o uczniu gromadzi się w następujący sposób:
1) analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania
indywidualnego, o stopniu niepełnosprawności, o potrzebie zajęć rewalidacyjno–
wychowawczych;
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2) analiza dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, teczka ucznia, teczka
wychowawcy, karta wywiadów domowych, karta obserwacji

ucznia, opinie

pedagogiczne, oceny opisowe, opinie wychowawców, zeszyty kontaktowe
z

rodzicami,

zeszyty

uwag

–

klasowe,

rejestr

uczniów

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym, badania psychiatryczne, neurologiczne (wg
potrzeb), karta zdrowia ucznia;
3) analiza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz
ewaluacja opracowanych dla każdego ucznia indywidualnych programów
edukacyjno –terapeutycznych;
4) rozmowy, konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi;
5) konsultacje z kuratorami sądowymi uczniów objętych dozorem sądowym;
6) konsultacje z pełnomocnikiem ds. rodzin zastępczych (wg potrzeb);
7) konsultacje z pracownikami pedagogicznymi i socjalnymi Centrum Opieki Nad
Dzieckiem (część wychowanków jest uczniami szkoły);
8) współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR;
9) zasięganie opinii pedagogów szkół, w których uczniowie przebywali poprzednio;
10) konsultacje

z

Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną

Nr

2,

Centrum

Psychologiczno-Pedagogicznym, z Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci
i Młodzieży i innymi instytucjami w zakresie diagnozy problemów edukacyjnych,
wychowawczych

i

zdrowotnych

oraz

w

kwestii

udzielania

uczniowi

profesjonalnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej i medycznej.
§ 69.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich
rodziców/prawnych

opiekunów

o

wymaganiach

edukacyjnych

wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców/opiekunów o zasadach oceniania zachowania.
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3. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez pisemne informacje zawarte
w zeszytach kontaktowych (wg potrzeb).
4. Wychowawca, nauczyciele, pedagog prowadzą rozmowy indywidualne z rodzicami
/prawnymi opiekunami - osobiste i telefoniczne (wg potrzeb).
5. Uczeń z problemami w zachowaniu, w porozumieniu z jego rodzicami/prawnymi
opiekunami, prowadzi dodatkowy zeszyt kontaktowy (po ustaleniu zasad współpracy
i kontroli między rodzicami, wychowawcą i pedagogiem).
6. Rodzice uczestniczą w indywidualnych spotkaniach rodziców/prawnych opiekunów
informacyjno – konsultacyjnych w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania
dziecka i utworzonego na jej podstawie indywidualnego programu edukacyjno –
terapeutycznego oraz jego ewaluacji.
7. W szkole odbywają się indywidualne konsultacje, rozmowy z psychologiem,
pedagogiem, dyrektorem szkoły - wg potrzeb (na życzenie rodziców, zaproszenie lub
wezwanie ze strony szkoły).
8. Rodzice/prawni opiekunowie uzyskują informację o dziecku podczas zebrań ogólnych
(klasowych, szkolnych) rodziców.
9. Dla rodziców/prawnych opiekunów szkoła organizuje lekcje otwarte podczas których
odbywa się ocenianie zachowania uczniów zgodnie z regulaminem Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceny Zachowania.
10. Na zebraniach informacyjnych, klasyfikacyjnych (w grudniu i maju):
1) wychowawca przedstawia rodzicom do wiadomości w formie pisemnej informacje
o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania ich
dziecka/podopiecznego;
2) wychowawca przedstawia rodzicom do wiadomości w formie pisemnej informacje
o przewidywanych ocenach niedostatecznych ich dziecka/podopiecznego lub
zagrożeniu nieklasyfikowaniem;
3) rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają przyjęcie informacji własnoręcznym
podpisem;
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4) rodzice/prawni opiekunowie nieobecni na zebraniu otrzymują zawiadomienie
pisemne o przewidywanych ocenach niedostatecznych ich dziecka/podopiecznego.
Zawiadomienie zostaje wysłane przez wychowawcę do domu ucznia za
potwierdzeniem odbioru przez rodziców.
§ 70.
1. Szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację

programu

odpowiednich

dla

nauczania,
danego

programu
rodzaju

wychowawczo-profilaktycznego,
niepełnosprawności

i

stopnia

niepełnosprawności intelektualnej z wykorzystaniem odpowiednich form i metod
pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na
danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż dwa razy w roku, przez nauczycieli
i

specjalistów

pracujących

z

uczniem,

będącą

podstawą

opracowania

i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres
zintegrowanych

działań

nauczycieli

i

specjalistów

oraz

rodzaj

zajęć

rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi
potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
5) udzielanie pomocy rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie doskonalenia
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.
2. Na początku każdego roku szkolnego w szkole powołuje się Zespoły Diagnostyczne: dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
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3. Zespół Diagnostyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
opracowuje wewnętrzne testy i arkusze wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą
programową i dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
4. Zespół Diagnostyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym

lub

znacznym

przeprowadza

diagnozę

na

podstawie

wystandaryzowanych arkuszy.
5. Na podstawie wyników diagnozy przeprowadzanej na początku roku szkolnego Zespoły
Diagnostyczne opracowują kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej
z poszczególnymi uczniami i udostępniają je zespołom nauczycieli i specjalistów
pracujących z konkretnym uczniem w danym roku szkolnym.
6. Wyniki diagnozy są podstawą kierunków i zaleceń do pracy rewalidacyjnej
z poszczególnym uczniem oraz częścią składową wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania każdego ucznia.
7. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, opracowuje dla każdego ucznia
w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, wnioski z diagnozy oraz
podstawę programową indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
8. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w danym roku szkolnym, co
najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w
miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia
i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą
rodziców ucznia - z innymi podmiotami.
9. W spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w danym roku
szkolnym mogą także uczestniczyć:
1) na

wniosek

dyrektora

szkoły

przedstawiciel

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pomoc nauczyciela;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby,
w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
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10. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny.
11. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz
programu.
12. Indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne poddawane są ewaluacji po
I półroczu i na koniec roku szkolnego.
§ 71.
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego mają
obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów:
1) z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych
półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
3. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
zobowiązani

poinformować

ucznia

i

jego

rodziców

(prawnych

opiekunów)

o proponowanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, najpóźniej na miesiąc przed
zakończeniem I półrocza i roku szkolnego (oceny rocznej).
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, po
zakończeniu pierwszego półrocza.
5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
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6. Począwszy od klasy IV dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, 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.
7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 7, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest
liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
§ 72.
1. Szkoła realizuje naukę religii i uwzględnia ją w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Uczniowie uczęszczający na religię mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu
odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych.
3. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie z zachowania.
4. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie zamieszcza się
danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (względnie etyki) uczeń
uczęszczał.
5. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. Ocena z religii
(etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
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§ 73.
1. Klasyfikacja śródroczna w klasach w klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w I półroczu oraz ustaleniu
jednej

śródrocznej

oceny

klasyfikacyjnej

z

zajęć

edukacyjnych

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna w klasach w klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja śródroczna w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, począwszy od klasy czwartej 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,

zgodnie

z regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceny Zachowania.
4. Klasyfikacja roczna w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, począwszy od klasy czwartej polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z regulaminem
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceny Zachowania.
§ 74.
1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z

uwzględnieniem

indywidualnego

programu

edukacyjno

–

terapeutycznego,

opracowanego dla niego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
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klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania.
2. Klasyfikacja

roczna

ucznia

z

niepełnosprawnością

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku
szkolnym, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
opracowanego dla niego i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi
§ 75.
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
2. Oceny

klasyfikacyjne

ustalane

są

na

koniec

półroczy

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
§ 76.
1. W klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim
śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
odpowiednich wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce i rozwijaniem uzdolnień.

69

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy IV dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ustala się w stopniach według
następującej skali:
1) stopień celujący –6;
2) stopień bardzodobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust. 3 pkt 1-5.
5.Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt
6.
6.Zakres ocen wyrażonych cyfrowo można zwiększyć lub zmniejszyć przez dodanie
znaków „+”, „-”, od 1+ do -6.
7. Oceny cząstkowe – służą do bieżącej oceny postępów i pracy ucznia.
8. Jako ocena cząstkowa jest dopuszczalny znak „+” (plus) i „-”(minus) stawiany oddzielnie
(bez oceny) za osiągnięcia ustalone w przedmiotowych systemach oceniania.
9. Przy ocenianiu prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek i innych prac pisemnych,
uwzględniając zasadę indywidualizacji w ocenianiu uczniów, pomocą dla nauczyciela
może być poniższy wskaźnik procentowy:
1) stopień procent maks:
a) bardzo dobry - 91-100%,
b) dobry - 71-90%,
c) dostateczny - 50-70%,
d) dopuszczający -31-49%,
e) niedostateczny -0-30%.
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§ 77.
1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
2. Podstawowymi zasadami w ocenianiu są:
1) zasada stymulacji rozwoju ucznia;
2) kompensacji jego braków;
3) zapewniania uczniowi poczucia bezpieczeństwa, ważności i możności;
4) stwarzania pozytywnego i życzliwego klimatu w procesie edukacji i wychowania.
3. Oceny bieżące mają charakter pochwały opisowej (słownej), oklasków grupy, słodyczy
(nagroda).
§ 78.
1. W klasach I – III (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) i we
wszystkich

klasach

szkoły podstawowej

dla

uczniów

z

niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oceny cząstkowe mają charakter
określonego symbolu. Nauczyciele powyższych klas stosują indywidualny system oceny
pracy dziecka, dostosowany do jego możliwości psychofizycznych.
2. Nauczyciele – wychowawcy na początku roku szkolnego zapoznają uczniów
w dostępny im sposób z systemem i zasadami ich oceniania. Ze względu na różny
poziom rozwoju umysłowego uczniów w danej klasie, nauczyciel może stosować różne,
indywidualne symbole gratyfikacyjne, dostosowane do możliwości psychoedukacyjnych
ucznia i zgodne z jego potrzebami.
3. System ten składa się:
1) z określonego symbolu gratyfikacyjnego (słoneczka, uśmiechnięte buzie, kwiatki,
cyfry itp). Każdy nauczyciel indywidualnie wybiera symbol gratyfikacyjny,
dostosowany do poziomu, wieku i rozwoju jego uczniów, zapoznaje z nim
uczniów i rodziców. Symbole mają na celu nagradzanie najmniejszych osiągnięć
ucznia i zmotywowanie go do pracy nad własnym rozwojem. Należy unikać
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negatywnych ocen, niezdrowej rywalizacji. Uczeń ma prawo uzyskiwać postępy
w nauce w swoim indywidualnym tempie i zgodnie ze swoimi możliwościami.
Oceny mają go zachęcać do dalszego wysiłku nad własnym rozwojem, dostarczać
informację zwrotną o własnych mocnych stronach, kompensować braki, rozwijać
zainteresowania, budować poczucie własnej wartości;
2) oceny opisowej śródrocznej i rocznej - ocena jest przedstawiana podczas rad
pedagogicznych klasyfikacyjnych w formie pisemnej. Rodzice są zapoznawani
z treścią oceny.
§ 79.
1. Począwszy od klasy IV dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, 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.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 1 nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej.
3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego
ucznia, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.
§ 80.
1. Uczeń mający opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy,
uzyskujący ze wszystkich obowiązkowych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokujący opanowanie w jednym roku programów
nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej w ciągu roku
szkolnego.
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2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub
na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów
rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. Wniosek o promocję śródroczną ucznia mogą złożyć również rodzice/prawni
opiekunowie po uzyskaniu zgody wychowawcy jeżeli spełnia on w/w warunki.
4. Decyzję o promowaniu podejmuje rada pedagogiczna większością głosów.
§ 81.
1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
1)

o jeden rok – na I etapie edukacyjnym;

2)

o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada
pedagogiczna, po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2) zgody rodziców ucznia.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje się nie później niż:
1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.
§ 82.
1. Szkoła organizuje wszystkim uczniom zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z ich potrzebami
rozwojowymi oraz kwalifikacją Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
oraz Zespołu ds. Kwalifikacji Uczniów Na Zajęcia Rewalidacyjne.
2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
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3. Uczniowie z dodatkowymi sprzężeniami i zaburzeniami psychofizycznymi objęci są stałą
specjalistyczną pomocą psychologiczno- pedagogiczną, medyczną.
§ 83.
Nieklasyfikowanie – egzamin klasyfikacyjny
1. 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.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
7. Egzamin

klasyfikacyjny

przeprowadza

nauczyciel

danych

zajęć

edukacyjnych

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły
w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
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9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami/prawnymi opiekunami
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń,

który

klasyfikacyjnego

z

przyczyn
w

usprawiedliwionych

wyznaczonym

terminie,

nie

przystąpił

może

do

przystąpić

egzaminu
do

niego

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 84.
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (półrocznej), uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
6. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą

informację o ustnych

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
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§ 85.
Ukończenie szkoły
1. Uczeń z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu lekkim kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (śródroczne)
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo

najwyższej

(półroczu

programowo

najwyższym)

i

roczne

(śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (półroczach
programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z
zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2. Jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
3.

Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, uzyskał z obowiązkowych z zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu
z rodzicami/opiekunami.
§ 86.
Zachowanie – Wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania
/uczniowie klas I – III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz
uczniowie wszystkich klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym/
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1. W klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim i we wszystkich klasach dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest oceną
opisową.
2. W klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim oraz w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym stosuje się indywidualny system oceny
zachowania ucznia, dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. System ten
składa się z:
1) określonego symbolu gratyfikacyjnego dla dziecka;
2) regulaminu przyznawania symboli gratyfikacyjnych;
3) Indywidualnych Kart Zachowania;
4) opisowej oceny śródrocznej i rocznej.
3. W klasach, o których mowa powyżej, przyjmuje się następujący system oceniania:
1) oceny bieżące, mające charakter pochwały słownej, opisowej, oklasków grupy,
słodyczy. Celem oceny bieżącej jest nagradzanie najmniejszych osiągnięć dziecka
w oparciu o zasadę indywidualizacji wymagań i metod, doboru środków
dydaktycznych oraz organizacji i tempa pracy;
2) oceny dzienne mające charakter określonego symbolu i odpowiadającego mu
punktu podsumowującego pracę i zachowanie dziecka w danym dniu, zaznaczanie
w Indywidualnych Kartach Zachowania (wypełnianych przez uczniów każdego
dnia po zakończeniu pracy z wychowawcą);
3) oceny

tygodniowe

polegające

na

podliczeniu

uzyskanych

punktów

i podsumowaniu pracy i zachowania ucznia w danym tygodniu;
4) oceny

miesięczne

polegające

na

podliczeniu

punktów

uzyskanych

w danym miesiącu i wyróżnieniu oraz nagrodzeniu najwyżej ocenionych dzieci na
szkolnym apelu.
4. W klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim oraz we wszystkich
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intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, każdy uczeń prowadzi pod
kierunkiem nauczyciela wychowawcy Indywidualną Kartę Zachowania Ucznia.
5. Praca oraz zachowanie każdego ucznia są oceniane każdego dnia, po zakończeniu zajęć
z wychowawcą.
6. Ocena ucznia polega na przyznaniu przez nauczyciela każdemu z uczniów symboluznaczka, któremu odpowiada określona ilość punktów.
7. Kolor i wygląd znaczka odpowiada określonemu zachowaniu ucznia: wzorowe – 2 pkt.,
dobre – 1 pkt., niewłaściwe – 0 pkt.
8. Kryteria oceny:
1) zachowanie wzorowe (znaczek czerwony): uczeń jest przygotowany do lekcji
(odrobione zadanie domowe, aktywna praca na lekcji), posiada czysty i schludny
wygląd i ubranie, używa zwrotów grzecznościowych, słucha i wykonuje polecenia
nauczyciela, potrafi bezpiecznie i spokojnie zachowywać się podczas przerw;
2) zachowanie poprawne (znaczek zielony): uczeń wybiórczo wykonuje polecenia
nauczyciela, na ogół respektuje zasady zachowania obowiązujące podczas lekcji
i przerw, reaguje na zwróconą mu uwagę, czasami zdarzy mu się uczestniczyć
w bójkach, czasami jest niekoleżeński i używa wulgaryzmów, zdarza mu się nie
przestrzegać norm i zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek;
3) zachowanie niewłaściwe (znaczek czarny): uczeń nie słucha nauczyciela, nie
przestrzega norm zachowania obowiązujących w klasie i szkole (agresja fizyczna,
słowna), niszczy sprzęt i wyposażenie szkolne oraz cudze rzeczy. Podczas przerw
inicjuje niebezpieczne zabawy i zachowania.
9. Po dokonaniu oceny ucznia przez nauczyciela, każdy uczeń zaznacza w Indywidualnej
Karcie Zachowania kolor otrzymanego znaczka i samodzielnie lub z pomocą nauczyciela
wpisuje do karty ilość uzyskanych w danym dniu punktów.
10. Jeden raz w tygodniu w piątek i na koniec każdego miesiąca uczniowie samodzielnie lub
z pomocą nauczyciela podliczają uzyskane punkty.
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11. Ilość zdobytych punktów jest podstawą wystawienia miesięcznej oceny zachowania
i wyróżnienia oraz nagrodzenia najgrzeczniejszych uczniów wg. skali: 50–30 pkt. –
wzorowe, 29 – 10 pkt. - poprawne, poniżej 10 pkt. – niewłaściwe.
12. Każdy wyróżniony uczeń zostaje nagrodzony medalem, którego wygląd jest taki sam jak
znaczek odpowiadający wzorowemu zachowaniu.
13. W przypadku nieobecności ucznia w szkole wychowawca przydziela 1 pkt. za każdy
usprawiedliwiony dzień.
14. Pod koniec każdego miesiąca pracy uczniowie danej klasy wspólnie z wychowawcą
wypełniają Zbiorczą Kartę Zachowania uczniów danej klasy w danym miesiącu.
§ 87.
Zachowanie – Wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania
/uczniowie klas IV – VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/
1. W klasach IV- VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. W klasach IV – VIII (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
zachowanie uczniów jest oceniane na podstawie regulaminu Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceny Zachowania Uczniów.
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
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2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, należy uwzględnić wpływ
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa
razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo najwyższej
w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.
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10. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
§ 88.
Dokumentacja oceniania zachowania
1. Każdy uczeń szkoły podstawowej, począwszy od klasy IV (dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) prowadzi Indywidualną Kartę
Oceny

Zachowania,

w

której

zapisuje

sumę

punktów

uzyskanych

w danym miesiącu za zachowanie. Punkty przydziela wychowawca klasy po zakończeniu
danego

miesiąca

według

regulaminu

Wewnątrzszkolnego

Systemu

Oceniania

Zachowania.
2. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
3. System comiesięcznego premiowania pozytywnych zachowań ma na celu motywowanie
ucznia do poprawy swojego zachowania.
4. Dokumentację oceny zachowania (Indywidualne Karty Oceny Zachowania) klas I – III
wszystkich uczniów szkoły podstawowej i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym opracowują przy współudziale uczniów na miarę
ich możliwości i przechowują ją w teczce wychowawcy.
§ 89.
Nagrody i kary
1. Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna oraz społeczność szkolna nagradza ucznia za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową postawę;
3) aktywność w pracy pozalekcyjnej;
4) prace społeczne na rzecz szkoły;
5) udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
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2. O przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu kary wychowawca klasy informuje ustnie lub
pisemnie rodziców/opiekunów prawnych.
3. Uczeń ponosi karę za:
1) naruszanie Regulaminu Szkolnego;
2) nieprzestrzeganie norm społecznych;
3) zachowanie niezgodne z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceny
Zachowania.
4. Rodzice ucznia/opiekunowie prawni mają prawo w przeciągu 2 tygodni odwołać się do
dyrektora szkoły od zastosowanej kary.
§ 90.
Rodzaje nagród
1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu, pracy społecznej oraz ci, którzy
reprezentują szkołę na zewnątrz mogą być wyróżnieni:
1) pochwałą ustną przez wychowawcę, nauczyciela wobec klasy;
2) pochwałą ustną dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;
3) świadectwem z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i powyżej, ocena z zachowania
co najmniej bardzo dobra);
4) listem pochwalnym do rodziców lub dyplomem uznania;
5) nagrodami rzeczowymi;
6) wywieszeniem nazwisk wzorowych uczniów na ogólnodostępnej tablicy;
7) pucharem lub dyplomem dla najlepszej klasy;
8) innymi wyróżnieniami ustalonymi przez władze szkolne.
§ 91.
Rodzaje kar
1. Dla uczniów, którzy swoim zachowaniem nie spełniają obowiązków ucznia lub
nagminnie łamią Regulamin Szkolny, zostaną zastosowane następujące kary:
1) upomnienie przez wychowawcę klasy;
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2) upomnienie przez pedagoga szkolnego;
3) upomnienie przez dyrektora szkoły;
4) upomnienie przez dyrektora szkoły lub wychowawcę na apelu szkolnym;
5) zabranie

punktów

w

określonym

obszarze

oceniania,

zgodnie

z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceny zachowania (dotyczy
uczniów klas IV – VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim);
6) czasowy zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych;
7) pozbawienie pełnionych w klasie, szkole funkcji;
8) czasowe

zawieszenie

w

prawach

ucznia

(w

porozumieniu

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia);
9) karne przeniesienie do równoległej klasy;
10) skreślenie z listy uczniów (tylko ucznia, który ukończył 18 lat).
§ 92.
Skreślenie z listy uczniów
1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie może w drodze
decyzji administracyjnej, skreślić ucznia, który ukończył 18 rok życia z listy uczniów
w przypadkach określonych w statucie szkoły.
2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego.
3. Skreślenie ucznia z listy powinno być stosowane po wykorzystaniu wszystkich
możliwości

oddziaływań

wychowawczych,

w

tym

pomocy

psychologiczno

-

pedagogicznej.
§ 93.
Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów
1. Uczeń, który ukończył 18 lat może zostać skreślony z listy uczniów za:
1) nieusprawiedliwione

nieuczęszczanie

w areszcie śledczym decyzją sądu;
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2) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu;
3) prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji;
4) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbą karalną
względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób
przebywających na terenie szkoły;
5) kradzież lub zniszczenie mienia szkoły lub osób;
6) przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków
oraz posiadanie, przechowywanie czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków;
7) świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie
szkoły;
8) na prośbę własną lub rodziców z powodów zdrowotnych.
2. Uczeń pełnoletni, który nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne w sposób ciągły dłużej niż 8
tygodni bez uzasadnienia absencji, decyzją dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej zostaje skreślony z listy uczniów.
3. O decyzji dyrektora pełnoletni uczeń/rodzice zostają powiadomieni w formie pisemnej.
§ 94.
Podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia
1. Sporządzenie notatki służbowej o incydencie, ewentualnie załączenie protokołu zeznań
świadków i innych koniecznych dowodów.
2. Sprawdzenie czy dane wykroczenie lub przestępstwo zostało uwzględnione w statucie
szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu.
3. Zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie
ucznia i jego rodziców).
4. Poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np.
wychowawcy, pedagoga szkolnego), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie
tylko błędy w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy pozytywne i okoliczności
łagodzące.
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5. Przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej czy wykorzystane zostały
wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano
wcześniej na ucznia kary i czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy
udzielono mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej - zawarcie wniosków i uzgodnień
w protokole Rady Pedagogicznej:
1) podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia - zgodnie z regulaminem Rady
Pedagogicznej;
2) przedstawienie

treści

uchwały

Rady

Pedagogicznej

Samorządowi

Uczniowskiemu;
3) poinformowanie ucznia i jego rodziców o prawie do wglądu w dokumentację
sprawy i ustosunkowania się do dowodów;
4) dostarczenie decyzji uczniowi i jego rodzicom, poinformowanie ich o prawie do
odwołania.
§ 95.
Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły o skreślenie z listy
1. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego uczeń lub rodzic może w ciągu 14
dni wnieść odwołanie od decyzji dyrektora szkoły do kuratora oświaty za pośrednictwem
dyrektora szkoły.
2. Dyrektor może wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie.
W przypadku wniesienia odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jej
rozpatrzenia przez instytucję odwoławczą. Jeśli jednak decyzja zawiera rygor
natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania. Decyzji może
być nadany rygor natychmiastowej wykonalności , gdy jest to niezbędne ze względu na
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla bezpieczeństwa szkoły przed ciężkimi
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczne lub wyjątkowo ważny interes
strony.
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ROZDZIAŁ 9
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 96.
1. Skreślony.
2. Nowy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. po uprzednim zaopiniowaniu
przez radę rodziców i samorząd uczniowski.
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Załączniki do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie
Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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