
Załącznik do Uchwały nr 5/2017/2018
Rady Pedagogicznej  ZPEW w Gołdapi

z dnia 30.11.2017 r.

STATUT
ZESPOŁU PLACÓWEK

EDUKACYJNO -
WYCHOWAWCZYCH

W GOŁDAPI

2



PODSTAWY PRAWNE

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483).
2. Konwencja  o  Prawach  Dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów

Zjednoczonych  20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120. poz. 526).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1189).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie

ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2015 r. nr 52, poz.466).
8. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.  w  sprawie

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r., poz. 1611).
9. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie

warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r., poz.1591).

11. Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
publicznych  placówek  oświatowo-wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych,  specjalnych  ośrodków  wychowawczych,  ośrodków  rewalidacyjno-
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 2017 r., poz. 1606).

12. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  24  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 r., poz. 1635).

13. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  23  kwietnia  2013  r.  w  sprawie
warunków  i  sposobu  organizowania  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  dla  dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013 r., poz. 529).

14. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji
przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej
dokumentacji     (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

15. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów i  słuchaczy  w szkołach publicznych
(Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1534).

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 15 września 2017 r. w sprawie szczegółowych
zadań  wiodących  ośrodków  koordynacyjno  -  rehabilitacyjno  -  opiekuńczych  (Dz.  U.
z  2017 r., poz. 17).

3



SPIS TREŚCI

4



DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE……………………………………………………….   5
Rozdział 1. Informacje ogólne o  ZPEW………………………………………………………   5
Rozdział 2. Informacje ogólne o SOSW………………………………………………………..   7
Rozdział 3. Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład SOSW…………...   8
Rozdział 4. Bursa Szkolna w ZPEW w Gołdapi……………………………………………… 15
Rozdział 5. Cele i zadania SOSW……………………………………………………………… 17

DZIAŁ II ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W 
ZPEW…………………………………………………………………………………… 20
Rozdział 1. Organizacja nauczania …………………………………………………………… 20
Rozdział 2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza……………………………………….. 22
Rozdział 3. Programy nauczania i podręczniki……………………………………………… 23
Rozdział 4. Organizacja nauki religii/etyki…………………………………………………... 24
Rozdział 5. Zasady zwalniania uczniów z zajęć WF………………………………………… 25

Rozdział 6. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc 
materialna………………………………………………………………………………………...
Rozdział 7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej…………………………         

25
26

Rozdział 8. Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej………………………………. 27
Rozdział 9. Zasady i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej………………………………………………………………... 28
Rozdział 10. Zadania i obowiązki pedagoga/psychologa………………………………….. 29
Rozdział 11. Zadania i obowiązki logopedy………………………………………………….. 30
Rozdział 12. Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego……………………………... 30
Rozdział 13. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego…………………………………… 31
Rozdział 14. Szkolny system wychowania…………………………………………………….. 32
Rozdział 15. Wolontariat………………………………………………….…………………….. 32
Rozdział 16. Współpraca z rodzicami…………………………………………………………. 33

DZIAŁ III ORGANY ZPEW I ICH KOMPETENCJE…………………………….. 34
Rozdział 1. Dyrektor ZPEW…………………………………………………………………….. 35
Rozdział 2. Rada pedagogiczna………………………………………………………………... 38
Rozdział 3. Rada rodziców……………………………………………………………………… 41
Rozdział 4. Samorząd uczniowski……………………………………………………………… 43
Rozdział 5. Zasady współpracy organów ZPEW…………………………………………….. 43
Rozdział 6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami ZPEW……………………………. 45

 DZIAŁ IV ORGANIZACJA PLACÓWKI …………………………………………. 46
Rozdział 1. Baza ZPEW………………………………………………………………………… 46
Rozdział 2. Organizacja procesu nauczania w SOSW………………………………………. 47
Rozdział 3. Działalność innowacyjna………………………………………………………….. 49
Rozdział 4. Praktyki studenckie………………………………………………………………… 49
Rozdział 5. Świetlica szkolna…………………………………………………………………… 49
Rozdział 6. Stołówka szkolna…………………………………………………………………... 51
Rozdział 7. Biblioteka w ZPEW ………………………………………………………………... 51
Rozdział 8. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy………………………………………. 53
Rozdział 9. Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania………………………………. 55

5



DZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZPEW ……………………… 58
Rozdział 1. Zadania nauczycieli SOSW……………………………………………………….. 58
Rozdział 2. Zadania wychowawców klas……………………………………………………… 60
Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom…….. 62
Rozdział 4. Zadania wychowawców internatu i bursy………………………………………. 63
Rozdział 5. Pracownicy administracji i obsługi w ZPEW………………………………….. 64
Rozdział 6. Wicedyrektor……………………………………………………………………….. 64

DZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI ZPEW…. 65
Rozdział 1. Członek społeczności ZPEW……………………………………………………… 65
Rozdział 2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków SOSW………………………….. 66
Rozdział 3. Strój szkolny………………………………………………………………………… 69
Rozdział 4. Nagrody i kary uczniów i wychowanków SOSW……………………………….. 69
Rozdział 5. Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły…………………………………… 70
Rozdział 6. Prawa i obowiązki wychowanków bursy………………………………………... 72
Rozdział 7. Nagrody i kary wychowanków bursy……………………………………………. 73

DZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW……… 75
Rozdział 1. Zasady oceniania…………………………………………………………………… 75
Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów…………………….… 76
Rozdział 3. Rodzaje ocen szkolnych……………………………………………………………. 77
Rozdział 4. Jawność ocen……………………………………………………………………….. 78
Rozdział 5. Uzasadnienie ocen…………………………………………………………………. 78
Rozdział 6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia………………………… 79
Rozdział 7. Ocenianie na I etapie edukacyjnym……………………………………………… 80
Rozdział 8. Ocenianie w klasach IV-VIII i szkole ponadpodstawowej……………………. 82
Rozdział 9. Ocenianie zachowania…………………………………………………………….. 83
Rozdział 10. Klasyfikacja śródroczna i roczna……………………………………………….. 85
Rozdział 11. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
                   edukacyjnych …………………………………………………………….…………. 87
Rozdział 12. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z 
zachowania…………………………………………………………………………………………
Rozdział 13. Egzamin klasyfikacyjny…………………………………………………… …….     

88
89

Rozdział 14. Sprawdzian wiadomości umiejętności w trybie odwoławczym……………… 90
Rozdział 15. Egzamin poprawkowy……………………………………………………………. 92
Rozdział 16. Promowanie i ukończenie szkoły……………………………………………….. 93

DZIAŁ VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW
I  WYCHOWANKÓW W ZPEW ……………………………………………………. 95

DZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE ……………………………………….. 97
DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1

Informacje ogólne o ZPEW
§ 1.   Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) ZPEW – należy przez to rozumieć  Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych  

w Gołdapi;
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2) SOSW – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy wchodzą-

cy w skład Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

3) Bursie – należy przez to rozumieć Bursę Szkolną w Gołdapi;

4) Szkole – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne i szkoły wchodzące w skład

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołdapi;

5) przedszkolu - należy przez to rozumieć Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

6) Internacie – należy przez to rozumieć grupy wychowawcze wchodzące w skład Specjalne-

go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

7) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi,  wspólną  dla  wszystkich  szkół  wchodzących

w skład ZPEW, Bursy i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej;

8) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć  Radę Rodziców wspólną dla wszystkich

szkół wchodzących w skład ZPEW;

9) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski reprezentu-

jący wszystkie szkoły wchodzące w skład ZPEW;

10) wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora ZPEW;

11) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wycho-

wawczej  powierzono jeden  z  oddziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-

czym w Gołdapi;

12) programie wychowawczo -  profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument we-

wnętrzny, wspólny dla ZPEW.

§ 2. 1. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, zwany dalej ZPEW, 

jest placówką publiczną.

2. Siedzibą ZPEW jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 18 w Gołdapi.

3. Organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski z siedzibą przy ulicy Krótkiej 1 w Goł-

dapi.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.

§ 3.  W skład ZPEW wchodzą: 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi;

2) Bursa Szkolna w Gołdapi;

3) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Gołdapi, której zasady organizacji i funkcjonowa-

nia określa Statut Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.
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§ 4.  1. ZPEW pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno                     

- opiekuńczego.

2. Do zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego należy udzielanie

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub za-

grożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem

dzieci do 3 roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie informacji rodzinom, za-

pewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordyno-

wanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług w tym zajęć                       w ra -

mach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 5. Celem Zespołu jest:

1) realizacja  zadań  określonych  w  ustawie,  polegająca  na  prowadzeniu  działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

2) zapewnienie opieki wychowawczej podopiecznym w okresie kształcenia poza miejscem

stałego  zamieszkania,  tworzenie  właściwych  dla  prawidłowego  rozwoju  młodzieży

warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych;

3) przygotowanie  wychowanków  w  miarę  ich  możliwości  do  samodzielnego  udziału  

w życiu społecznym oraz integracji ze środowiskiem;

4) zapewnienie wychowankom możliwości realizacji rozwoju umysłowego, emocjonalnego

i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach

poszanowania ich godności osobistej;

5) umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, stwarzania optymalnych warunków do roz-

woju zainteresowań, uzdolnień i osobowości;

§ 6. 1. Nazwa jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład ZPEW składa się                      z 

nazwy jednostki i nazwy ZPEW. 

1) Szkoła  Podstawowa  Specjalna  w  Zespole  Placówek  Edukacyjno  -  Wychowawczych

w Gołdapi;

2) Odział  Przedszkolny  przy  Szkole  Podstawowej  w  Zespole  Placówek  Edukacyjno

- Wychowawczych w Gołdapi;

3) Szkoła  Specjalna  Przysposabiająca  do  Pracy  w  Zespole  Placówek  Edukacyjno

- Wychowawczych w Gołdapi;

4) Bursa Szkolna w  Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

5) Powiatowa  Biblioteka  Pedagogiczna  w  Gołdapi  w  Zespole  Placówek  Edukacyjno

- Wychowawczych w Gołdapi.
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2. W korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, wystawianiu za-

świadczeń dla uczniów i ich rodziców, a ponadto w dokumentacji pracowniczej oraz staty-

stycznej ZPEW posługuje się pełną nazwą: Zespół Placówek Edukacyjno                            -

Wychowawczych w Gołdapi.

3. ZPEW, szkoły wchodzące w skład SOSW, bursa, biblioteka pedagogiczna używają pie-

częci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2

Informacje ogólne o SOSW

§ 7. 1.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, zwany dalej SOSW, jest placówką 

publiczną.

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

oraz realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oce-

niania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz  przeprowadzania  egzaminów

i sprawdzianów.

2. SOSW  jest  placówką  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  intelektualnie

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz  niepełnosprawnościami sprzężonymi, au-

tyzmem, wymagających stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psy-

chologiczno - pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepeł-

nosprawności oraz które z powodu tych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły

w miejscu zamieszkania. 

3. SOSW prowadzi zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne i grupowe dla

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

4. SOSW organizuje wczesne wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi. 

5. SOSW może prowadzić oddziały dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym zespołem

Aspergera;

6. SOSW może prowadzić oddziały dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

7. W skład SOSW wchodzą: 

1) oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej specjalnej;  

2) szkoła podstawowa specjalna o 8 - letnim cyklu nauczania,  w której prowadzone są do

ukończenia roku szkolnego 2018/19 oddziały drugie i trzecie specjalnego gimnazjum;

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy o 3 letnim cyklu kształcenia; 
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4) Internat dla dzieci i młodzieży wymienionej w ust. 2 

8. W  SOSW funkcjonuje  świetlica  dla  dzieci  i  młodzieży  uczęszczających  do  szkół

wchodzących w skład SOSW;

Rozdział 3

Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład SOSW

§ 8. 1. Wychowanków do SOSW kieruje Starosta Powiatu Gołdapskiego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do SOSW na okres wychowania przedszkolnego, rok

szkolny,  etap  edukacyjny  lub  okres  nauki  w szkole,  wskazany  w orzeczeniu  o  potrzebie

kształcenia specjalnego. 

3. Kształcenie  wychowanka w SOSW jest  prowadzone  nie  dłużej  niż  do  ukończenia

przez niego: 

1) do czasu rozpoczęcia nauki w szkole - w przypadku uczestnictwa w zajęciach wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka, ale nie dłużej niż do ukończenia 9 roku życia; 

2) 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej; 

3) 21 roku życia - w przypadku oddziałów gimnazjalnych; 

4) 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadpodstawowej; 

5) 25 roku życia - w przypadku zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

§ 9. 1. W SOSW prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego roz-

woju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

3. W  SOSW wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się na wniosek rodzi-

ców/prawnych opiekunów.

4. Do wniosku rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany załączyć:

1) oryginał  opinii  o potrzebie  wczesnego wspomagania  wydanej  przez publiczną poradnię

psychologiczno - pedagogiczną;

2) oświadczenie o niekorzystaniu przez dziecko z innej formy wczesnego wspomagania. 

5. Dyrektor ZPEW powołuje Zespół odrębny dla każdego dziecka spośród specjalistów

posiadających kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychorucho-

wym oraz specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnospraw-

ności. Są to min.:   
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1) specjaliści  posiadający  kwalifikacje  odpowiednie  do niepełnosprawności  dziecka:

pedagog  specjalny: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2) logopeda;

3) neurologopeda;

4) psycholog;

5) terapeuta pedagogiczny;

6) terapeuta integracji sensorycznej;

7) muzykoterapeuta;

8) rehabilitant;

9) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

6. W przypadku niemożności zorganizowania wybranych specjalistycznych zajęć, dyrek-

tor ZPEW może zawierać porozumienia z innymi podmiotami w celu realizacji części wska-

zań zawartych w opinii. Zakres porozumienia określa art. 127 ust. 8 ustawy - Prawo oświa-

towe.

7. Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci od chwili wykry-

cia niepełnpsprawności do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym.

8. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań po-

radni psychologiczno – pedagogicznej i na okres wskazany w opinii, za zgodą organu pro-

wadzącego ZPEW .  

9. Wszelkie formy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZPEW  są bezpłatne. 

10. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe podmiotów wczesnego wspomagania (dzieci/

rodziców/prawnych opiekunów) podlegają ochronie na zasadach ustawy o ochronie danych

osobowych. 

11. Dyrektor ZPEW może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomaga-

nia w przypadku, gdy placówka nie będzie miała możliwości realizacji wskazań zawartych

w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

12. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmuje się dzieci o zaburzonym rozwoju psy-

choruchowym lub społecznym, w szczególności:

1) dzieci niewidome i słabo widzące;

2) dzieci niesłyszące i słabo słyszące;

3) dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją;

4) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

5) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

6) dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
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7) dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;

8) dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym.

2. Zajęcia  w  ramach  wczesnego  wspomagania  rozwoju  organizuje  się  w  wymiarze

od 4 do 8 godzin w miesiącu. Przez godzinę zajęć wczesnego wspomagania należy rozumieć

godzinę zegarową (60 minut). W zależności od wieku dziecka czas trwania zajęć może wyno-

sić od 20 do 30 minut, z zachowaniem łącznego czasu przeznaczonego na zajęcia wczesnego

wspomagania.

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu

prowadzącego, miesięczny wymiar godzin wczesnego wspomagania może być wyższy niż

określony w ust. 13.

4. Zajęcia  w  ramach  wczesnego  wspomagania  są  prowadzone  indywidualnie

z dzieckiem i jego rodziną. 

5. 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 wcze-

snym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. 

6. Miejsce  prowadzenia  zajęć  ustala  dyrektor  ZPEW  w  uzgodnieniu

z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku

życia mogą być prowadzone w domu rodzinnym. 

8. Dla każdego dziecka objętego wczesnym wspomaganiem zakłada się odrębną teczkę.

9. Szczegółową organizację wczesnego wspomagania oraz sposób dokumentowania za-

jęć  wczesnego  wspomagania  określa  Regulamin  Wczesnego  Wspomagania w  ZPEW

w Gołdapi. 

§ 10. 1. W skład SOSW wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna jest przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością in-

telektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy jedną z niepełnosprawności jest nie-

pełnosprawność intelektualna, z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

3. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno- peda-

gogiczne lub inne poradnie specjalistyczne, kwalifikujące do danego typu szkoły specjalnej.

4. Okres nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat.

5. Liczba uczniów w oddziale:

1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
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2) w  oddziale  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  z  których  jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub

znacznym – nie więcej niż 4;

3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej

niż 6;

4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym – nie więcej niż 8;

5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie wię-

cej niż 16;

6) organizację oddziałów dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, określają od-

rębne przepisy;

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

7. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziałach może być mniejsza niż

określona w ust. 5.

8. Uczniowie Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład SOSW z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim uczęszczają do klas, w których realizowana jest podstawa pro-

gramowa kształcenia ogólnego oraz przystępują do egzaminów zewnętrznych.

9. Uczniowie Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład SOSW z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczają do oddziałów, w których

realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawno-

ścią  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  w  szkołach  podstawowych.

Uczniowie ci nie przystępują do egzaminów zewnętrznych. 

10. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze. 

11. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole klaso-

wym złożonym z uczniów różnych klas szkoły podstawowej. Tak utworzony zespół uczniów

stanowi klasę łączoną.

12. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej są zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w systemie klasowo - lekcyjnym. 

13. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

14. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, jedna przerwa  trwa 15 minut.
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15. Do zakończenia roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej prowadzone jest na-

uczanie w oddziałach drugim i trzecim Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego                    w

skład SOSW.

§ 11. 1. W skład SOSW wchodzi Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy realizuje kształcenie i wychowanie dzieci

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, nie-

pełnosprawnościami sprzężonymi,  przy czym przez niepełnosprawności sprzężone rozumie

się  występowanie u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

znacznym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych w ustawie – Prawo

oświatowe niepełnosprawności.

3. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimna-

zjum specjalnego oraz absolwenci ogólnodostępnych i integracyjnych gimnazjów lub oddzia-

łów gimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z

niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psycholo-

giczno - pedagogiczna lub specjalistyczną. Od 1 września 2019 roku uczniami szkoły zostają

absolwenci 8 - letniej  szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego. 

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzi  w skład Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Gołdapi.

5. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

6. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny  szkoły,  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów, potrzeb

i problemów pojawiających się w środowisku szkolnym;

3) indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne;

4) programy przysposobienia do pracy.

7. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

znacznym  oraz  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  polega  na  całościowej

i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

8. W celu  nabywania  i  doskonalenia  praktycznych  umiejętności  związanych  z  pracą

szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy (zgodnie z jego predyspozycjami
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i zainteresowaniami) w pracowniach szkolnych lub poza szkołą (inne jednostki organizacyjne

na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką). 

9. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danej formy zajęć ze wska-

zaniem celów kształcenia  i wychowania  zawartymi  w podstawie  programowej  kształcenia

ogólnego  dla  szkół  specjalnych  przysposabiających  do  pracy  dla  uczniów  

z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

10. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością:

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

2) odpowiednie  warunki  do  nauki  oraz  w  miarę  możliwości   sprzęt  specjalistyczny

i środki dydaktyczne;

3) realizację  programów nauczania  dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyj-

nych  i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organiza-

cyjnych szkoły;

5) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych na-

ukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

11. Szkoła  organizuje  zajęcia  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  orzeczeniu

o potrzebie kształcenia specjalnego.

12. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

§ 12. 1. W skład SOSW wchodzą Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej. 

2. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością in-

telektualną,  niesłyszących,  słabosłyszących,  niewidomych,  słabowidzących,

z  niepełnosprawnością  ruchową, w  tym  z  afazją;  z  autyzmem  oraz

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku do 6 lat, a w przypadku odroczenia

obowiązku nauki pobyt dziecka w przedszkolu może trwać do 9 roku życia.

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym:

1) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;

2) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;

3) w oddziale dla dzieci niesłyszących lub słabosłyszących – nie więcej niż 8;
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4) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

znacznym – nie więcej niż 8;

5) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabo widzących – nie więcej niż 10;

6) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;

7) w  oddziale  zorganizowanym  dla  dzieci  z  różnymi  rodzajami  niepełnosprawności,

o których mowa w pkt 1 - 6 – nie więcej niż 5;

5. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi od 5 do 8 godzin. 

6. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka w wymiarze 5 godzin zegarowych jest

bezpłatny.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w zakresie indywidualnego wspierania 

     rozwoju dziecka jest dostosowywany  do możliwości rozwojowych dzieci i może wynosić:

1) dla dzieci w wieku 3-4 lata do 15 min;

2) dla dzieci w wieku 5-6 lat do 30 min;

3) dla dzieci powyżej 6 lat do 45 min.

8. Przedszkole jest placówką feryjną. 

2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przed-

szkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy programowej wycho-

wania przedszkolnego.

3. Czas trwania zajęć  prowadzonych dodatkowo, w szczególności  zajęć umuzykalniają-

cych, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojo-

wych dzieci i wynosić 30 minut.

11. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez 

rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. Upoważnienie dokonywane jest w 

formie pisemnej.

§ 13. 1. W skład SOSW wchodzi Internat.

2. Internat zapewnia opiekę wychowawczą wychowankom ze specjalnymi potrzebami edu-

kacyjnymi w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania.

3.  Internat realizuje zadania opiekuńczo - wychowawcze we współpracy ze szkołami, do

których  uczęszczają  wychowankowie  oraz  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  wychowan-

ków.

4. Internat  zapewnia  wychowankom odpowiednie  warunki  mieszkalno  -  bytowe,  odpo-

wiednie warunki do nauki, terapii, rehabilitacji i wypoczynku oraz całodzienne wyżywienie.
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5. Liczba  wychowanków  w  grupie  wychowawczej  odpowiada  liczbie  uczniów  

w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej.

6. Grupą wychowawczą kieruje wychowawca.

7. Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z upośledzeniem

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz uczniowie z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, dopuszcza się zatrudnienie pomocy wychowawcy.

8. Podstawową formą pracy internatu są zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

9. Godzina zajęć wychowawczo- opiekuńczych trwa 60 minut.

10. W internacie organizuje się opiekę wychowawcy w porze nocnej pomiędzy godzinami

22:00- 6:00. 

11. Rodzice/prawni  opiekunowie  wychowanków  przebywających  w  internacie  wnoszą

opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyży-

wienie, ustaloną przez dyrektora ZPEW. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie

mógł przebywać w internacie, należne są opłaty w wysokości proporcjonalnej do czasu fak-

tycznego pobytu wychowanka.

12.  Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłaty z góry do 15 dnia każdego miesiąca. 

Rozdział 4

Bursa Szkolna w ZPEW w Gołdapi

§14.1. Bursa Szkolna w Gołdapi jest międzyszkolną placówką oświatowo-wychowawczą, 

koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół 

policealnych i pomaturalnych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa 

spełnia podstawowe funkcje w zakresie opieki i wychowania, zapewniając wychowankom 

warunki do wszechstronnego rozwoju. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania bursy określa odrębny regulamin.

3. Przy  bursie  funkcjonuje  Szkolne  Schronisko  Młodzieżowe  w  Bursie  Szkolnej

w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, działające w czasie wakacji i

ferii, które może korzystać z pomieszczeń i majątku Zespołu.

4. Zasady funkcjonowanie schroniska określa odrębny regulamin.

§15. 1. Głównym celem działalności bursy jest stworzenie wychowankom warunków 

zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, duchowy, 

społeczny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania. 

2. Zadaniem Bursy jest:

1) zapewnienie całodobowej opieki, całodziennego wyżywienia i zakwaterowania;
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2) zapewnienie warunków do nauki i pomoc w nauce;

3) zapewnianie warunków do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;

4) zapewnianie warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce,

5) zapewnienie sanitarno-higienicznych warunków pobytu;

6) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb młodzieży, w tym ochrony

przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.

§16. Zakres współpracy Bursy z rodzicami (prawnymi opiekunami) obejmuje:

1) kontakty indywidualne i grupowe;

2) kontakty telefoniczne, listowne lub przez pocztę elektroniczną;

3) organizowanie spotkań rodziców z psychologiem, pedagogiem;

4) uczestnictwo rodziców w życiu bursy;

5) pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

6) możliwość  wyrażania  i  przekazywania  przez  rodziców  organowi  prowadzącemu  

i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat bursy.

§17. Bursa współpracuje ze szkołami poprzez: 

1) spotkania indywidualne z nauczycielami i wychowawcami uczniów uczęszczających do

szkół oraz w razie potrzeby dyrektorem, pedagogiem lub psychologiem szkolnym;

2) przekazanie informacji pisemnej do szkoły o wyróżniającym się zachowaniu wychowanka

lub o rażącym naruszeniu dyscypliny i skreśleniu z listy wychowanków. 

§18. W razie zaistnienia potrzeby bursa współpracuje z powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, sądem rodzinnym - kuratorami sądowymi, kuratorami społecznymi, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną w tym poradniami specjalistycznymi. 

Rozdział 5

Cele i zadania SOSW

§19. 1. Głównym zadaniem SOSW jest przygotowanie wychowanków w miarę ich 

możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspokajanie 

ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych. 

2. SOSW  realizuje  zadania  edukacyjno  -  terapeutyczne,  rehabilitacyjne,  rewalidacyjne

i opiekuńcze. Zadania te są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjal-

nej  oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dostosowanych do specjalnych potrzeb

edukacyjnych,  wynikających  z  niepełnosprawności  wychowanków,

a w szczególności poprzez: 
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1) organizację procesu edukacyjno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego w szkołach SOSW

w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich

wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania dostosowa-

nym do tempa rozwoju dziecka; 

2) podejmowanie wspierania rozwoju wychowanków przez zorganizowaną działalność psy-

chologiczno – pedagogiczną w oparciu o rzetelną,  wielokrotną, interdyscyplinarną dia-

gnozę wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka; 

3) opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego; 

4) rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych; 

5) stosowanie aktywnych metod nauczania; 

6) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia poprzez organizację

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

7) monitorowanie  przebiegu  edukacji,  terapii  i  rehabilitacji  wychowanka  we  współpracy

z rodzicami; 

8) tworzenie warunków partnerskiej współpracy z rodzicami; 

9) zapewnienie  wychowankom bezpieczeństwa  oraz  właściwych  relacji  interpersonalnych,

wolnych od agresji i przemocy; 

10) prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do prawidłowej adap-

tacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych;

11) tworzenie  warunków  do  kształtowania  zachowań  sprzyjających  zdrowiu

i bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy);

12) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie;

13) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicja-

tyw i odpowiedzialnych decyzji;

14) kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  ucznia  w  środowisku  społecznym

i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika;

15) organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarze-

niach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania                     z

różnych form spędzania  wolnego czasu (turystyka,  krajoznawstwo,  rekreacja,  imprezy

sportowe i kulturalne);

16) tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego;

17) tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, insty-

tucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;
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18) tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz

rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju;

19) tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepeł-

nosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskrymi-

nacj;

20) tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń

wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu;

21) przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie

wiedzy o seksualności człowieka;

22) uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności

innych osób;

23) stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowi-

ska;

24) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w placówce oraz

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkoły;

25) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących po-

trzeb;

26) organizowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom,  rodzicom

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

27) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów lub poszczególnego ucznia;

28) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych poszczególnych

szkół;

29) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

30) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języ-

kowej i religijnej;

31) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozo-

stających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

32) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

33) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności po-

przez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

34) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
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35) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją,  stowarzyszeniami, parafią,

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

36) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających do-

stęp do zasobów sieciowych w Internecie;

37) egzekwowanie  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki  w  trybie  przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

38) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z za-

sadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

3. Zadaniem SOSW jest  pełna  realizacja  podstaw programowych kształcenia  ogólnego

właściwych dla typu szkoły z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji dosto-

sowanych do możliwości uczniów i określonych w indywidualnych programach edukacyjno-

terapeutycznych.  

4. Cele  i  zadania  SOSW realizują  nauczyciele  wraz  z  uczniami  na  zajęciach  klasowo

- lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 20.1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)  szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów, potrzeb

i problemów pojawiających się w środowisku szkolnym, wspólny dla wszystkich szkół

wchodzących w skład SOSW;

3) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny szko-

ły, a także programy, o których mowa w pkt 3 tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie

wymagania opisane w odpowiednich podstawach programowych.

DZIAŁ II

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W ZPEW

Rozdział 1

Organizacja nauczania

§ 21. 1.  SOSW zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
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2) odpowiednie  warunki  do  nauki  oraz  w  miarę  możliwości   sprzęt  specjalistyczny

i  środki  dydaktyczne  odpowiednie  ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych

i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrze-

by  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości  psychofizyczne  uczniów,

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych na-

ukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji;

7) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

2. SOSW  organizuje  zajęcia  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  orzeczeniu

o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 22. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki  w szkole 

ponadpodstawowej o jeden rok na I etapie edukacyjnym oraz o dwa lata na II etapie 

edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję  o  przedłużeniu  okresu  nauki  uczniowi  niepełnosprawnemu  podejmuje

w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu,

o którym mowa w § 25 ust. 2 statutu oraz zgody rodziców.

3. Opinię Zespołu o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie do 20 maja danego

roku.

4. Zgodę na przedłużenie okresu nauki rodzice ucznia składają  w formie pisemnej,  nie

później niż do 1 czerwca danego roku.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje się 

1) w przypadku szkoły podstawowej: 

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III, 

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII; 

2) w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy – nie później niż do końca roku szkolnego

w ostatnim roku nauki.

6. Przedłużenie  okresu  nauki  uczniowi  niepełnosprawnemu  może  być  dokonane  

w przypadkach braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programo-

wej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami.
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7. Uczniowi  niepełnosprawnemu  placówka  organizuje  zajęcia  rewalidacyjne,  zgodnie

z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalida-

cyjnych w każdym roku szkolnym wynosi:

1) 12 godzin na oddział – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

2) 10 godzin na oddział – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-

wanym i znacznym

8. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor ZPEW umieszcza w szkolnym planie na-

uczania i arkuszu organizacyjnym.

9. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopusz-

cza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia

łączny czas tych zajęć. 

§ 23. W SOSW organizowane są:

1) zajęcia rewalidacyjne min. w zakresie:

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki),

c) korekcyjno-kompensacyjne,

d) alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,

e) inne, wynikające z konieczności realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej;

2) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku

kształcenia i zawodu.

§24. Edukacja uczniów SOSW polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§25. 1.  Edukacja uczniów SOSW opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej 

ocenie poziomu funkcjonowania ucznia oraz tworzonych dla uczniów indywidualnych 

programach edukacyjno-terapeutycznych. 

2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest  opracowywany i  realizowany

przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, we współpracy z jego rodzica-

mi/opiekunami na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny pro-

gram edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zawar-

tych w nim zaleceń. 

4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny podlega monitorowaniu, okresowej

ewaluacji i modyfikowaniu. 
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Rozdział 2

Działalność dydaktyczno - wychowawcza

§ 26. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) zajęcia rewalidacyjne;

5) zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn.

zm.);

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, których organizację określa Wewnątrzszkolny

System Doradztwa Zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w

Gołdapi;

7) zajęcia  edukacyjne,  które  organizuje  dyrektor  ZPEW  za  zgodą  organu  prowadzącego

szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców;

8) Zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Zajęcia w szkołach prowadzone są: 

1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowa-

dzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń

prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na

grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu eduka-

cyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęć praktycznych i zajęć wychowania

fizycznego;

4) w toku nauczania indywidualnego; 

5) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej  w wymiarze

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształce-

nia. 
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3. Dyrektor  ZPEW na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.1.

4. Dla  dzieci  i  młodzieży  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  głębokim,

w wieku od 3 do 25 lat, SOSW organizuje zespołowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

oraz we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami indywidualne zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze. Udział w tych zajęciach uznaje się za spełnianie obowiązku szkolnego  i obo-

wiązku nauki. 

5. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania

otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu co-

dziennym. 

6. Dzienny  wymiar  zajęć  uwarunkowany  jest  możliwościami  psychofizycznymi  oraz

specyficznymi potrzebami rewalidacyjnymi dzieci i młodzieży.

7. Godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych trwa 60 minut. 

8. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc nauczy-

ciela.

Rozdział 3

Programy nauczania i podręczniki

§ 27. 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danej formy zajęć 

ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych.

2. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli dla dane-

go oddziału lub ucznia musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których

jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zaintere-

sowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

3. Propozycje  programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, na-

uczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku

szkolnego. 

4. Program nauczania do użytku wewnętrznego dopuszcza dyrektor ZPEW po zasięgnię-

ciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

5. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

6. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole  i zawiera numer kolej-

ny,  pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i

oddziału, rok dopuszczenia do użytku. 
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7. Dyrektor ZPEW ogłasza szkolny zestaw programów nauczania do dnia 1 września

każdego roku.

§ 28.  1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów edukacyjnych              

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli lub nauczyciel prowadzący określoną 

edukację w szkole;

2. Nauczyciel lub zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmio-

towej przedstawiają dyrektorowi ZPEW propozycje podręczników lub materiałów edukacyj-

nych do prowadzenia zajęć  w klasach, nie później  niż do dnia zakończenia zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych.

3. Dyrektor ZPEW podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia za-

kończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wy-

kaz  materiałów  ćwiczeniowych,  obowiązujących  w  danym  roku  szkolnym.  Informacja

umieszczana jest na stronie internetowej ZPEW.

4. Dyrektor ZPEW na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny ze-

staw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 4

Organizacja nauki religii/etyki

§ 29. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) ZPEW organizuje 

naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie  nie  musi   być ponawiane  w kolejnym roku szkolnym,  może jednak zostać

zmienione. 

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej

niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć między-

oddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na

te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor ZPEW przekazuje deklaracje rodziców do or-

ganu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki                w formie

zajęć międzyszkolnych.

4. W sytuacjach,  jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen

i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzą-

cych zajęcia w grupach międzyszkolnych.
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5. Udział  ucznia  w zajęciach  religii/etyki  jest  dobrowolny.  Uczeń może uczestniczyć

w dwóch rodzajach zajęć.  

Rozdział 5

Zasady zwalniania uczniów z zajęć WF

§ 30. 1.Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 

1)  w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wy-

konywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor  ZPEW na wniosek rodzica ucznia,

zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania

fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zaję-

ciach wychowania fizycznego;

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii  lekarza o braku możliwości  uczestniczenia

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor ZPEW zwalania ucznia z realizacji

zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką

nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na

czas  trwania lekcji  wychowania fizycznego (zwolnienia  z  pierwszych i  ostatnich  lekcji

w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpi-

suje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora ZPEW.

                                               Rozdział 6

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna

§ 31. Szkoła, w miarę posiadanych środków, otoczy troskliwą opieką uczniów, którzy z 

powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych wymagają szczególnych form 

opieki.

1. W zakresie organizacji pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, 

terapeutycznej i profilaktycznej szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Gołdapi.

2. W zakresie organizacji pomocy materialnej i dożywiania uczniów szkoła współpracuje z  

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi.

3. W zakresie interwencji w sytuacjach trudnych szkoła prowadzi współpracę z Powiatową 

Komendą Policji, Sądem Rejonowym –III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
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4. Uczniowie, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie objęci są opieką pedagoga (rozmowy indywidualne, wspierające i 

motywujące z uczniami).

Rozdział 7

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

§ 32. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole, wymienionych w rozdziale 7 statutu.

§ 33. 1. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bez-

płatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach jest dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  polega  na  rozpoznawaniu

i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawa-

niu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia  i  czynników  środowiskowych

wpływających na jego funkcjonowanie w placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowe-

go ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placów-

ki oraz w środowisku społecznym.

4. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  w  placówce  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. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicz-

nej, w szczególności:

a) pedagog,

b) psycholog szkolny,                                              

c) logopeda,

d) terapeuta pedagogiczny,

e) doradca zawodowy,

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

6. Wymiar  godzin poszczególnych form udzielania  uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  ustala  dyrektor  ZPEW,  biorąc  pod  uwagę  wszystkie  godziny,  które

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
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7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie

zawiadamia  się  rodzica  w formie  pisemnej.  Rodzic  własnoręcznym podpisem potwierdza

otrzymanie informacji. 

8. Rodzic  ma prawo do odmowy świadczenia  pomocy psychologiczno-pedagogicznej

swojemu dziecku.

9. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją

i świadczeniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej swoim wychowankom.

2. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor ZPEW, za zgodą ro-

dziców, może wystąpić do poradni psychologiczno - pedagogicznej o przeprowadzenie dia-

gnozy  i wskazanie rozwiązania problemu ucznia. 

Rozdział 8 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 34. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w SOSW realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego po-

trzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nauczania;

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4) dostosowaniu warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizo-

wanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym

ZPEW. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeu-

tycznym;

5) zajęcia logopedyczne;

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3. Inne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej to:

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa

szkolnego;

29



2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pe-

dagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga i psychologa szkolnego.

Rozdział 9

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy

psychologiczno - pedagogicznej

§ 35. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy:

1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w  funkcjonowaniu

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczest-

nictwo w życiu placówki;

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań

nauczycieli  w  celu  podniesienia  efektywności  uczenia  się  i  poprawy  funkcjonowania

ucznia w szkole;

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wy-

chowawcę;

7) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edu-

kacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych ucznia; 

8) współdziałanie  z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie  w  celu  zintegrowania

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postę-

pów ucznia;

9) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej

i behawioralnej;

1) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zaso-

bów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

2) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy.
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Rozdział 10

Zadania i obowiązki pedagoga/psychologa

§ 36. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;  

2) diagnozowanie  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w  funkcjonowaniu

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczest-

nictwo w życiu placówki;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania problemów

wychowawczych  stanowiących  barierę  ograniczającą  aktywne  i  pełne  uczestnictwo

w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w formach odpowiednich do rozpo-

znanych potrzeb;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7) wspieranie  nauczycieli, wychowawców  grup  wychowawczych i  innych  specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych;

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspo-

zycji i uzdolnień uczniów;

10) podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających  z  programu

wychowawczo  -  profilaktycznego  w  stosunku  do  uczniów  z  udziałem  rodziców

i wychowawców;

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej;

12) prowadzenie  warsztatów  dla  rodziców  oraz  udzielanie  im  indywidualnych   porad

w zakresie wychowania;

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojo-

wych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń we-

wnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
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14) współpraca  z  poradnią  psychologiczno  -  pedagogiczną  oraz  instytucjami

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo - profilaktycznego;

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni psy-

chologiczno - pedagogicznych lub innych instytucji;

17) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 11

Zadania i obowiązki logopedy

§ 37. 1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie  zajęć  logopedycznych dla  uczniów oraz porad i  konsultacji  dla  rodziców

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb  rozwojowych i  edukacyjnych oraz  możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,  predyspozycji, zaintereso-

wań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń w funkcjonowaniu uczniów, w tym

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu

szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

4) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 12

Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

§ 38. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowy-

mi lub  specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz

monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu

szkoły i placówki;  

3) prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze tera-

peutycznym;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb  rozwojowych i  edukacyjnych oraz  możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintereso-
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wań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funk-

cjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i

jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,  

b) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predys-

pozycji i uzdolnień uczniów;

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wy-

chowawczo-profilaktycznego  w  stosunku  do  uczniów  z  udziałem  rodziców

i wychowawców;

7) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 13

Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§ 39. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-

wych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie  zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu

z  uwzględnieniem  rozpoznanych  mocnych  stron,  predyspozycji,  zainteresowań

i uzdolnień uczniów;

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,  wychowawców  grup  wychowawczych  i  innych  specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Rozdział 14

Szkolny system wychowania

§ 40.1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkołach wchodzących w skład SOSW 

oraz bursie zgodnie z programem wychowawczo - profilaktycznym.

2. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje się po dokonaniu diagnozy sytu-

acji wychowawczej i potrzeb uczniów, wychowanków i rodziców.
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3. Program, o którym mowa w ust 1 uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pe-

dagogiczną w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycz-

nego, program ten ustala dyrektor ZPEW w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pe-

dagogiczny. Program ustalony przez dyrektora ZPEW obowiązuje do czasu uchwalenia pro-

gramu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5. Na  początku  każdego  roku  szkolnego  rada  pedagogiczna  opracowuje  i zatwierdza

szczegółowy plan pracy ZPEW na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb

i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

6. Działania wychowawcze placówki mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy

nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w ZPEW wspomagani przez dyrekcję oraz pozosta-

łych pracowników placówki. 

§ 41. ZPEW prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizację zagadnień ujętych w programie wychowawczo - profilaktycznym; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy 

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśni-

kami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 42. ZPEW sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, 

psychologiczną: 

1) nad uczniami i wychowankami rozpoczynającymi naukę w szkole;

2) nad uczniami i wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu

warunków rodzinnych i losowych;

3) nad uczniami i wychowankami szczególnie uzdolnionymi.
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Rozdział 15

   Wolontariat

§ 43. 1. W placówce może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno   

- wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym            

i metodycznym dyrektora ZPEW.

2. Cele i sposoby działania:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, do-

browolnej i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby in-

nych;

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalne-

go;

4) włączanie  młodzieży  do  bezinteresownych  działań,  wykorzystanie  ich  umiejętności

i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6) promocja idei wolontariatu w szkole.

3. Działalność ZPEW może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

4. Dyrektor  ZPEW  informuje  wolontariusza  o  specyfice  działalności  ZPEW

i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków ZPEW.

5. Dyrektor  ZPEW  zawiera  z  wolontariuszem  porozumienie,  o  którym  mowa

w odrębnych przepisach.

6. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami

z którymi współpracuje pod nadzorem dyrektora ZPEW lub wyznaczonej przez niego

osoby.

Rozdział 16

Współpraca z rodzicami

§ 44. 1. ZPEW traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie 

edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania 

rodziców.

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań ZPEW  realizo-

wane jest poprzez:

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych

przez:
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a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,

b) zapewnienie  poradnictwa  i  konsultacji  w  rozwiązywaniu  trudności  związanych  

z wychowaniem dziecka;

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,

b) przekazywanie  informacji  przez  korespondencję,  e-maile,  telefonicznie,  stronę  WWW,

inne materiały informacyjne;

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,

b) inspirowanie rodziców do działania,

c) wspieranie inicjatyw rodziców,

d) wskazywanie obszarów działania,

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;

5) włączanie rodziców w zarządzanie ZPEW poprzez angażowanie ic do pracy w  radzie ro-

dziców oraz zespołach, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla placówki decyzji;

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie roz-

wiązywania problemów dzieci przez:

a) ustalanie form pomocy,

b) pozyskiwanie środków finansowych,

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,

d) angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.

DZIAŁ III

ORGANY ZPEW I ICH KOMPETENCJE

§ 45.  Organami ZPEW w Gołdapi są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski.

§ 46. Każdy z organów wymienionych w § 44 działa zgodnie z ustawą o systemie    

oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez 

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem ZPEW.
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Rozdział 1

Dyrektor ZPEW

§ 47. Dyrektor ZPEW:

1) kieruje placówką jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

§ 48.  Dyrektor ZPEW kieruje bieżącą działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w ZPEW. Jest 

przewodniczącym rady pedagogicznej.

§ 49.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora ZPEW określa ustawa      

o systemie oświaty, ustawa prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

§ 50. 1 Dyrektor ZPEW kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w

szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości

pracy;

2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-

nia zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 

o tym organ prowadzący i nadzorujący;

5) opracowuje plany nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności ZPEW;

8) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

9) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręcz-

ników, który będzie obowiązywał w poszczególnych szkołach od początku następnego

roku szkolnego;

10) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po

zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowią-

zywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
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11) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;

12) stwarza warunki do działania w  ZPEW wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, któ-

rych  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  i  opiekuńcza  lub  rozszerzanie

i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w ZPEW;

13) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych 

w rozdziale 6  dziale II statutu ZPEW;

14) kontroluje  spełnianie  obowiązku  nauki  przez  zamieszkałych   w  obwodzie  szkoły

uczniów. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50%

zajęć  w  miesiącu,  dyrektor  wszczyna  postępowanie  egzekucyjne  w  trybie  przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

15) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta mia-

sta),  na  terenie  której  mieszka  uczeń  SOSW,  który  nie  ukończył  18  lat,  

o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio

JST o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych

zmian;

16) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pe-

dagogiczną. Dyrektor  ZPEW jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie progra-

mów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i w szkole branżo-

wej I stopnia kształcenia zawodowego; 

17) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły zadaniowe; 

18) zwalnia uczniów z WF-u bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć tech-

nicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

19) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły przy-

padkach określonych w  § 81 ust. 2 statutu ZPEW;

20) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

21) powołuje  komisje  do  przeprowadzania  egzaminów  poprawkowych,  klasyfikacyjnych

i sprawdzających; 

22) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;

23) opracowuje  ofertę  realizacji  w  szkole  zajęć  dwóch  godzin  wychowania  fizycznego  

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i  po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

i radę rodziców;

24) stwarza  warunki  umożliwiające  podtrzymywanie  tożsamości  narodowej,  etnicznej  

i religijnej uczniom;
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25) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie or-

ganizacji praktyk studenckich.

2. Dyrektor ZPEW organizuje działalność ZPEW, a w szczególności:  

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach

dni wolne od zajęć; 

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6) odwołuje  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach,  gdy występuje  zagrożenie

zdrowia uczniów;

7) zawiesza,  za  zgodą  organu  prowadzącego,  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze

w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie za-

jęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są

bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora ZPEW;

8) zapewnia  odpowiednie  warunki  do  jak  najpełniejszej  realizacji  zadań  ZPEW,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków

pobytu uczniów w budynku/ach  szkolnym/ch i placu szkolnym;

9) dba o właściwe wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników placówki ustalonego porządku oraz dbało-

ści o estetykę i czystość;

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą ZPEW;

12) opracowuje projekt planu finansowego i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pe-

dagogicznej i radzie rodziców;

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym ZPEW i ponosi od-

powiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku/ów i stanu tech-

nicznego urządzeń na szkolnym boisku;

15)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych placówki

tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

16)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

17)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;
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18) odpowiada  za  prowadzenie,  przechowywanie  i  archiwizację  dokumentacji  szkół  

i placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;

19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3. Dyrektor ZPEW prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników.

4. Dyrektor ZPEW sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutów szkól;

3) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania

pomocy materialnej na zakup podręczników;

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w pla-

cówce.

Rozdział 2 

Rada Pedagogiczna

§ 51.  1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem ZPEW. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ZPEW.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ZPEW

4.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

5. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainte-

resowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogło-

szeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3 - dniowy nie musi być

przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

6. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad.

Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodni-

czącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możli-

wość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyja-

śnień.

7. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na

wniosek  rady  pedagogicznej.  Przedstawiciele  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny

mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora

ZPEW.
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8. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyska-

niu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej                   i

zgody rodziców;

4) może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny  na  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców

(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwio-

nej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym pla-

nie nauczania;

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał eg-

zaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

6) zatwierdza plany pracy ZPEW na każdy rok szkolny;

7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły

lub skreślenia z listy ucznia pełnoletniego szkoły ponadpodstawowej;

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10) uchwala statut ZPEW i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy pla-

cówki.

9. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje organizację pracy ZPEW, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkol-

nego;

3) opiniuje propozycje dyrektora ZPEW w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do ro-

dzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego;

5) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień;

6) opiniuje projekt finansowy ZPEW;
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7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora ZPEW;

8) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, któ-

rych celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

9) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

10) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

11) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kie-

rownicze;

13) opiniuje  wniosek do  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  zdiagnozowanie  proble-

mów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej, po wcześniejszej zgodzie rodzica/prawnego opiekuna. 

10. Rada pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora placówki lub

z innych funkcji kierowniczych w placówce;

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora ZPEW;

4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan placówki i występuje z wnioskami do or-

ganu prowadzącego;

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach placówki

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

7) ma prawo składania  wniosku wspólnie  z  radą  rodziców i  samorządem uczniowskim  

o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora ZPEW;

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pra-

cy;

10)  zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

11. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w

związku z klasyfikacją śródroczną i roczną, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakoń-

czeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek orga-

nu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

12. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmo-

wane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
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13. Dyrektor  ZPEW wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa.

O wstrzymaniu  wykonania  uchwały dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ prowadzący

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodność z przepisami prawa po zasięgnięciu opi-

nii  organu prowadzącego.  Rozstrzygnięcie  organu sprawującego nadzór  pedagogiczny jest

ostateczne.

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protoko-

łów przechowuje się w archiwum ZPEW zgodnie z instrukcją archiwizacyjną.

15. Protokół sporządza się w ciągu 7 dni po zakończeniu obrad.

16. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do roz-

poczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

17. Nauczyciele  są zobowiązani  do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach

rady  pedagogicznej,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste  uczniów  lub  ich  rodziców,

a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

Rozdział 3

Rada Rodziców

§ 52. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkół wchodzących w skład SOSW.

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami ZPEW.

3. W  skład  rady  rodziców  wchodzi   co  najmniej  7  przedstawicieli,  wybranych

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.

4. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycz-

nego placówki,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowa-

nia;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ZPEW;

4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za

okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawie-

nie opinii nie wstrzymuje postępowania;

5) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
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6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

7) opiniowanie zaproponowanego przez dyrektora ZPEW zestawu  podręczników,  materia-

łów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

6. Rada rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora ZPEW o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczycie-

la stażysty;

2) występować do dyrektora ZPEW i innych organów ZPEW, organu sprawującego nadzór

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach

szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na

stanowisko dyrektora ZPEW;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

7. Rada rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji kon-

kursowej na dyrektora ZPEW.

8. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególno-

ści:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

9. Tryb wyboru członków rady reguluje regulamin rady rodziców.

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fun-

dusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy

rady rodziców określa regulamin.

Rozdział 4

Samorząd uczniowski

§ 53.  Samorząd Uczniowski

1. W SOSW działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami

ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem ZPEW.
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5. Samorząd  może  przedstawiać  radzie  pedagogicznej  oraz  dyrektorowi  wnioski

i opinie we wszystkich sprawach ZPEW, w szczególności dotyczących realizacji podstawo-

wych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 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 zaintere-

sowań;

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu

z dyrektorem ZPEW;

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

7)  opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

7. Samorząd  w  porozumieniu  z  dyrektorem  ZPEW  może  podejmować  działania

z zakresu wolontariatu.

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Rozdział 5

Zasady współpracy organów ZPEW

§ 54.  1. Wszystkie organy ZPEW współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ          

w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie

naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi ZPEW poprzez

swoją reprezentację, tj. radę rodziców i samorząd uczniowski w formie pisemnej, a radzie pe-

dagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

4. Wszelkie  sprawy sporne  rozwiązywane  są wewnątrz  placówki  z  zachowaniem drogi

służbowej i zasad ujętych w § 55 niniejszego statutu.
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§ 55. 1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania               

i kształcenia dzieci.

2. Rodzice współpracując z ZPEW mają prawo do:

1) znajomości statutu placówki, a wszczególności do znajomości celów i zadań poszczegól-

nych szkół, programu wychowawczo - profilaktycznego obowiązującego                        w

ZPEW;

2) zgłaszania do  programu wychowawczo - profilaktycznego swoich propozycji;  wnioski

i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady peda-

gogicznej;

3) współudziału w pracy wychowawczej;

4) znajomości organizacji pracy placówki w danym roku szkolnym

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przepro-

wadzania  egzaminów.  Przepisy  te  są  omówione  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  

i w przypadkach wymagających ich znajomości;

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce 

i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indy-

widualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spo-

tkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka -

porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno-

pedagogiczna;

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi  ZPEW, organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

2) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

3) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

4) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających

przygotowanie się do zajęć szkolnych;

5) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

7) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

8) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
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9)   współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudno-

ści wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

10)pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

11)uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem

zebrań.

Rozdział 6 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami ZPEW

§ 56.  1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami ZPEW oraz 

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora ZPEW.

2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami placówki, dyrektor ZPEW jest zobo-

wiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie

tych stanowisk;

3. Dyrektor  ZPEW  podejmuje  działania  na  pisemny  wniosek  organu  działającego

w  ZPEW– strony sporu;

4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor ZPEW informuje na piśmie

zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.

5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor ZPEW, rozstrzygnięcia dokonuje

Zespół Mediacyjny.

6. Zespół  Mediacyjny  jest  powoływany  spośród  członków  rady  pedagogicznej

o najdłuższym stażu pracy.

7. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nie-

określony.

8. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje peł-

nić funkcję nauczyciela.

9. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w

pkt 6 i 7.

10. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów  lub

dyrektora ZPEW.

11. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami ZPEW, dyrekto-

rem ZPEW  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bez-

stronność w ocenie tych stanowisk.

12. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie .
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13. O swojej  decyzji  Zespól  Mediacyjny  zawiadamia  strony sporu  w formie  pisemnej

z pełnym uzasadnieniem.

14. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PLACÓWKI

Rozdział 1 

Baza ZPEW

§ 57.  1. Do realizacji zadań statutowych  placówki, ZPEW posiada:

1)  sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

2) pracownię gastronomiczną;

3)  bibliotekę;         

4) salę gimnastyczną;

5) boisko sportowe przy szkole;

6) gabinety do zajęć specjalistycznych: terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, integra-

cji sensorycznej, terapii EEG biofeedback, zajęć psychoruchowych;

7) salę doświadczania świata;

8) gabinet medycyny szkolnej;

9) pomieszczenie do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

10)świetlicę szkolną;

11)kuchnię i zaplecze kuchenne;  

12)szatnię;

13)stołówkę;

14)pomieszczenia internatu i bursy.

Rozdział 2 

Organizacja procesu nauczania w SOSW

§ 58. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

2. Dyrektor  ZPEW,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej,  rady  rodziców

i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne
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szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze, określonym w przepisach o szczegółowej organi-

zacji szkół i placówek. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.

2, mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki

w szkole;

2) w dni  świąt  religijnych  niebędących  dniami  ustawowo wolnymi  od  pracy,  określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznanio-

wych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy placówki lub potrzebami społecz-

ności lokalnej.

4. Dyrektor ZPEW w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz

ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 2, dyrektor ZPEW, po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za

zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wy-

chowawczych.

6. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 5, dyrektor ZPEW wyzna-

cza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

7. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 2 w placówce organizowane są za-

jęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

8. Dyrektor ZPEW, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas ozna-

czony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedza-

jących zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 8 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dy-

rektora terminie.
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3. Szczegółową organizację nauczania,  wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję ZPEW na podstawie ramowych pla-

nów nauczania oraz planu finansowego ZPEW. 

2. W arkuszu organizacji placówki zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) liczbę pracowników ogółem;

4) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowa-

dzonych przez poszczególnych nauczycieli;

5) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

6) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzie-

lonych przez organ prowadzący ZPEW, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ra-

mach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

7) liczbę zajęć świetlicowych. 

3. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  placówki  dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć

określający organizację zajęć edukacyjnych.

4.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

5. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych wa-

runków  nauki  i  bezpieczeństwa  z  uwzględnieniem  zasad  określonych  w rozporządzeniu

w sprawie ramowych planów nauczania.

6. We wszystkich szkołach obowiązuje 5 - dniowy tydzień nauki.

7. Przerwy lekcyjne trwają  10 minut,  jedna przerwa trwa 15 minut.

Rozdział 3 

Działalność innowacyjna

§ 59.1. W SOSW mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją 

pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne 

mające na celu poprawę jakości pracy szkół i efektywność kształcenia.

2. Innowacja  może obejmować wszystkie  lub wybrane zajęcia  edukacyjne.  Innowacja

może być wprowadzona we wszystkich  szkołach  lub w oddziale lub grupie.

3. Placówka może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie

działalności innowacyjnej.
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Rozdział 4

Praktyki studenckie

§ 60.1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

ZPEW lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

3. Koszty  związane  z  przebiegiem  praktyk  pokrywa  zakład  kierujący  na  praktykę.

Za  dokumentację praktyk  studenckich  odpowiada  upoważniony  wicedyrektor  ZPEW  lub

szkolny opiekun praktyk.

Rozdział 5

Świetlica szkolna

§ 61.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych w ZPEW 

funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3. Podstawowym zadaniem  świetlicy  jest  zapewnienie  uczniom  zorganizowanej  opieki

oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie

powinna przekraczać liczby uczniów wskazanych w przepisach o liczebności w klasach spe-

cjalnych. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony

przez dyrektora ZPEW w Gołdapi.

6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych

opiekunów kierowane do dyrektora ZPEW.

7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor ZPEW po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodzi-

ców w zależności od możliwości placówki.

8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpo-

średnio przed i po zajęciach dydaktycznych.

9. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
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3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków

higieny;

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;

7) wyrabianie wśród uczestników nawyku uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

10. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;

2) zajęć utrwalających wiedzę;

3) gier i zabaw rozwijających;

4) zajęć sportowych.

11. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy ZPEW oraz programu wycho-

wawczo-profilaktycznego obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu

zajęć.

12. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgło-

szenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

13. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym

przez dyrektora ZPEW .

14. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor ZPEW na dany rok szkolny w zależności

od potrzeb środowiska i możliwości finansowych placówki.

15. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

16. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych

opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

17. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określają-

cego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samo-

dzielny powrót ucznia do domu.

18. Rodzice  są zobowiązani  do odbierania  dzieci  do czasu określającego koniec pracy

świetlicy.

19. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem ZPEW.
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Rozdział 6

Stołówka szkolna

§ 62.1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 

pracowników kuchni dla uczniów i nauczycieli ZPEW.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizacje;

3) nauczyciele zatrudnieni w ZPEW.

2. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. ZPEW  nie prowadzi sprzedaży obia-

dów na wynos.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa odrębny regulamin stołówki.

Rozdział 7

Biblioteka w ZPEW

§ 63.1. W ZPEW zorganizowana jest biblioteka jako pracownia interdyscyplina służąca:

1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i wychowanków oraz pogłebianiu ich wiedzy;

2) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły;

3) doskonalenia warsztatu pracy nuczyciela;

4) popularyzacji pedagogicznej wśród uczniów.

2. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i pracownicy ZPEW;

2) rodzice uczniów uczęszczajacych do szkoły.

2. Biblioteka szkolna gromadzi ksiegozbiór i inne materiały edukacyjne oraz może posia-

dać komputer z dostępem do internetu. W bibliotece utworzony jest dział popularno - nauko-

wy umożliwiający uczniom poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji.

3. Część książek i materiałów edukacyjnych tworzących zbiór biblioteki jest przekazana

do poszczególnych pracowni.

4. Nauczyciele  mają  obowiązek  udostępniać  uczniom  zbiory  zgromadzone

w pracowniach.

5. W bibliotece funkcjonuje czytelnia.

6. Godziny otwarcia czytelni są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli.

7. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą korzystać z dwóch form udostępniania zbiorów:

wypożyczania poza bibliotekę i korzystania z czytelni.

8. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres wakacji.
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9. Biblioteka jest otwarta w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

10. W bibliotece znajduje się dostępny dla nauczycieli, uczniów i rodziców statut szkoły,

program wychowawczy i program profilaktyki.

11. Prawa i obowiązki czytelników reguluje regulamin biblioteki.

12. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest podnoszenie poziomu kultury uczniów, roz-

budzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

13. Biblioteka prowadzi pracę pedagogiczną:

1) udzialanie  informacji  bibliotecznych,  katalogowych,  bibliograficznych,  rzeczowych

i tekstowych;

2) rozmowy z czytelnikami o książkach, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zaintere-

sowań uczniów oraz wyrabianie i pogłebianie u uczniów nawyku czytania                        i

uczenia się;

3) poradnictwo w wyborach czytelniczych, organizowanie różnorodnych działań rozwijają-

cych wrażliwość kulturową i społeczną;

4) kształcenie  uczniów  jako  użytkowników  informacji  w  formie  pracy  indywidualnej

z czytelnikiem, zajęć grupowych, wyrabianie umiejetności posługiwania się katalogami

bibliotecznymi tradycyjnymi, online i korzystanie z różnorodnych zbiorów biblioteki; 

5) informowanie czytelników o nowościach wydawniczych.

3. Biblioteka prowadzi pracę w zakresie dydaktyczno - wychowawczym poprzez:

1) prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej;

2) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

3) kształtowanie kultury czytelniczej;

4) wdrażanie do poszanowania książek;

5) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

6) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

7) prowadzenie cyklicznych konkursów czytelniczych;

8) prowadzenie różnorodnych form popularyzacji książek poprze inscenizacje teatralne, pra-

ce plastyczne, głośne czytanie.

4. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie opiekuńczo - wychowawczym:

1) współdziałąnie z nauczycielami;

2) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;

3) otaczanie opieką ucznió zdolnych;

4) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
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5) udzielanie  pomocy  w  przeprowadzeniu  różnych  form  zajęć  dydaktyczno-wychowaw-

czych;

6) pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu

dydaktyczno-wychowawczego.

5. Organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu obchodów uroczystości szkol-

nych, rocznicowych, świąt państwowych i okolicznościowych.

6. Planowanie, sprawozdawczość i  odpowiedzialność materialna:

1) opracowanie rocznych planów pracy biblioteki;

2) sprawozdania z pracy biblioteki i analizowanie stanu czytelnictwa dla Rady Pedagogicz-

nej;

3) udział w kontroli ksiegozbioru (skontrum);

4) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentowanie pracy biblioteki.

7. Realizowanie zadań biblioteki we współpracy z innymi bibliotekami oraz instytucjami

kulturalno-oświatowymi:

1) organizowanie imprez propagujących czytelnictwo, konkursów, inscenizacji;

2) korzystanie oferty ośrodków kultury popularyzującyh czytelnictwo, sztuki teatralne, fil-

my, spotkania z twórcami;

3) wymiany doświadczeń i informacji;

4) realizowanie programu dydaktyczno - wychowawczego.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa jej regulamin. 

Rozdział 8

Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy

§ 64.1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor ZPEW. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w ZPEW;

2) koordynowania działań w placówce;

3) zwiększenia skuteczności działania;

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych;

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

7) doskonalenia współpracy zespołowej;

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami;
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9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania  

i organizacji;

10)ograniczania  ryzyka  indywidualnych  błędów  i  pomoc  tym,  którzy  mają  trudności  

w wykonywaniu zadań;

11)zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;

3. W ZPEW  powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili  jego powołania do rozwiązania.  Dyrektor ZPEW

może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadro-

wych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okreso-

wego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor ZPEW na wniosek członków ze-

społu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrek-

tor  na  wniosek  członków  zespołu.  Dyrektor  ma  prawo  nie  uwzględnić  wniosku

w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne

rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.

8. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy ze-

społu – przewodniczący w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego. Na zebraniu do-

konuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.

9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi

ZPEW w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor

ZPEW. 

10. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

sprawozdanie z prac zespołu.

11. Nauczyciel zatrudniony w ZPEW jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego

zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

14. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań,

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy wła-

snej.
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Rozdział 9

Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania

§ 65.1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły: 

1) zespół nauczycieli bloku humanistycznego;

2) zespół nauczycieli bloku matematyczno - przyrodniczego;

3) zespół wychowawczy;

4) zespół ds. promocji szkoły;

5) zespół oddziałowy;

6) zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

1) zespół nauczycieli bloku humanistycznego – nauczyciele przedmiotów: język polski, hi-

storia i społeczeństwo, religia, język angielski;

2) zespół nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego – nauczyciele przedmiotów: ma-

tematyka, informatyka, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia;

3) zespół wychowawczy: pedagog, psycholog, wychowawca danego oddziału i grupy wy-

chowawczej, wicedyrektor;

4) zespół ds. promocji szkoły – nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły w tym bibliote-

ki oraz informatyki.

5) zespół  oddziałowy  -  wychowawca  oddziału  jako  jego  przewodniczący,  nauczyciele

i specjaliści prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz wychowawcy grup wychowaw-

czych

6) zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków – wychowawcy

bursy, pedagog, psycholog

3. Zadania Zespołów przedmiotowych:  

1) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;

2) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;

3) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym;

4) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmio-

tach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;

5)  analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;

6) przygotowywanie, przeprowadzanie i analizowanie sprawdzianów próbnych;

7) analiza  jakościowa  i  ilościowa wyników sprawdzianów zewnętrznych  i  przygotowanie

opracowania wraz z wnioskami do dalszej pracy;

8) dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
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9) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie  scenariu-

szy zajęć;

10)wewnętrzne doskonalenie;

11)dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;

12)doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;

13)ewaluacja  zasad  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania;  wnioskowanie  

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;

14)organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;

15)opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposa-

żenia sal lekcyjnych i pracowni;

16)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych,

kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych.

17) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

4. Zadania zespołu wychowawczego:

1) opracowywanie  programu  wychowawczo  profilaktycznego  na  podstawie  diagnozy  po-

trzeb,  ewaluacji  wcześniej  obowiązujących  programów,  wniosków  rodziców

i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;

2) analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych;

3) doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;

4) wymiana doświadczeń, przykładów  „dobrej praktyki”;

5) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela

prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego od-

działywania  dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;

6) planowanie  i  realizacja  działań  antydyskryminacyjnych,  promujących  prawa  dziecka,

zdrowe odżywianie, ochronę środowiska;

7) koordynacja działań profilaktycznych;

8) wspieranie działań samorządu uczniowskiego;

9) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;

10) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania do po-

radni psychologiczno-pedagogicznej;

11) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.

5. Zadania zespołu ds. promocji szkoły:

1) promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

2) upowszechnianie osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów i nauczycieli;
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3) przekazywanie rzetelnych informacji o szkole;

4) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku szkoły;

5) promocja zewnętrzna szkoły;

6) rozwijanie aktywności szkoły na zewnątrz;

7) prowadzenie witryny internetowej szkoły i kroniki szkolnej;

8) eksponowanie osiągnięć placówki;

9) dbałość o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły (tablice na szkolnych korytarzach;

10)eksponowanie osiągnięć szkoły i uczniów na korytarzach szkolnych.

6. Zadania zespołu oddziałowego:

1) Przygotowanie zestawu programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów w

danym oddziale;

2) Przygotowanie wykazu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dosto-

sowanych do możliwości uczniów w danym oddziale;

3) Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

4) Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

5) Opracowanie  spójnego  programu wychowawczego  oraz  zasad  pracy  wychowawczej  z

uczniami danego oddziału;

6) Monitorowanie realizacji podstawy programowej;

7) Planowanie i koordynowanie realizacji projektów edukacyjnych;

8) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

7. Zadania zespołu wychowawczego do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków:

1) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków;

2) opracowanie planu wychowawczego nadany rok szkolny;

3) dokonywanie  okresowej  analizy  i  oceny skuteczności  podejmowanych działań  wycho-

wawczych;

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZPEW

Rozdział 1

Zadania nauczycieli SOSW

§ 66. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów.

§ 67. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
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1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez

szkołę;

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wie-

dzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania da-

nej  edukacji, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu mak-

symalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowa-

nie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii                     i

sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każde-

go człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą de-

mokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych

(zgłaszanie  dyrekcji  zapotrzebowania,  pomoc  w  zakupie),  dbałość  o  pomoce  i  sprzęt

szkolny;

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną ucznia,

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwa-

nych zmian lub  gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidual-

nych potrzeb psychofizycznych i  edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości  psychofi-

zycznych: 

10)bezstronne,  rzetelne,  systematyczne  i  sprawiedliwe  ocenianie  bieżące  wiedzy

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

11)zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

12)informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według

formy ustalonej w  wewnątrzszkolnych  zasadach  oceniania;

60



13)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. po-

przez  pomoc w rozwijaniu  szczególnych  uzdolnień  i  zainteresowań  przygotowanie  do

udziału w konkursach, zawodach;

14)udzielanie  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  uczniów,  rozpoznanie

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

15)współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

16)indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

17)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach kole-

żeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonale-

nia zawodowego;

18)aktywny udział w życiu placówki: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizo-

wanych  przez ZPEW, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmioto-

wym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

19)przestrzeganie dyscypliny pracy;

20)prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie wpisów

do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym

podpisem odbytych zajęć;

21)kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności oso-

bistej ucznia;

22)przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

23)przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

24)dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego pro-

gramu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu

ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 68. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować:

1) zajęcia  dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego sta-

nowiska;

2) zajęcia  i  czynności  związane  z  przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem  

i  doskonaleniem zawodowym;

3) udział w egzaminach zewnętrznych.
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Rozdział 2

Zadania wychowawców klas

§ 69. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a   w szczególności:  

1)  tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów w zespole  uczniów

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych po-

trzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) tworzenie  środowiska  zapewniającego  wychowankom  prawidłowy  rozwój  fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konflik-

tów  z rówieśnikami;

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń

szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w ZPEW, wdrażanie ich do współpracy

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

8)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

9)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

10)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im

pomocy w nauce;

11)rozwijanie  pozytywnej  motywacji  uczenia  się,  wdrażanie  efektywnych technik  uczenia

się; 

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, od-

porności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego or-

ganizowania sobie pracy;
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13) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce;

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych po-

staw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami, rozwijanie samo-

rządności i inicjatyw uczniowskich;

15) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szko-

ły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

16) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny

otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w placówce  i poza placówką;

17) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie

opieki i pomocy materialnej  uczniom;

18) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach ży-

ciowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie

pomocy. 

2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych doty-

czących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;

3) wypisuje świadectwa szkolne; 

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z poleceniami dyrek-

tora  oraz uchwałami rady pedagogicznej.  

Rozdział 3

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

§ 70. 1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez splacówkę.

2. Nauczyciel  jest  zobowiązany  skrupulatnie  przestrzegać  i  stosować  przepisy  

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel  jest  zobowiązany pełnić  dyżur w godzinach i  miejscach wyznaczonych

przez dyrektora ZPEW. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i  ciągłej  obecności w miejscu podlegającym jego

nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających

od przyjętych norm, w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające

bezpieczeństwu uczniów zachowania;
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3) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do bu-

dynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

4) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu ZPEW podczas przerw;

5) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie placówki - szczególnie  w toaletach

szkolnych;

6) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji ZPEW faktu zaistnienia wypadku i podjęcia dzia-

łań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz za-

bezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie dyrektora ZPEW lub wicedyrektora;

5. Nauczyciel  obowiązany  jest  zapewnić  właściwy  nadzór  i  bezpieczeństwo  uczniom

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po za-

opatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony

indywidualnej.

6. Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  przerwania  i  wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni

się w czasie zajęć.

7. Nauczyciel zobowiązany jest do zaznajamiania uczniów z zasadami i metodami pracy

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku

roboczym. 

8. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  przestrzegania  ustalonych  godzin  rozpoczynania

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw mię-

dzylekcyjnych.

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa poża-

rowego w placówce.

10. Nauczyciel  organizujący  wyjście  uczniów ze  szkoły  lub  wycieczkę  ma obowiązek

przestrzegać  zasad  ujętych  w  Regulaminie  Wycieczek  w  Zespole  Placówek  Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi.

11. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
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Rozdział 4

Zadania wychowawcy internatu i bursy

§ 71.1. Wychowawca zatrudniony w internacie lub w bursie zobowiązany jest do 

organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej                      

w powierzonej grupie wychowawczej oraz do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

2. Do obowiązków wychowawcy należy:

1) poznanie wychowanków jako podstawa oddziaływań wychowawczych,

2) kształtowanie kompetencji społecznych,

3) kształtowanie osobowości wychowanków,

4) stymulacja i korekcja rozwoju procesów poznawczych,

5) troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój wychowanków,

6) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi ZPEW, rodzicami lub opiekunami

wychowanka, a w przypadku wychowawców bursy współpraca z nauczycielami szkół, do

których uczęszczają wychowankowie;

7) przestrzeganie godzin pracy ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć,

8) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej,

9) doskonalenie swojego warsztatu pracy,

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Rozdział 5

Pracownicy administracji i  obsługi w ZPEW

§ 72. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w ZPEW są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w ZPEW zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakre-

su obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków

jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyj-

ny ZPEW.

Rozdział 6

Wicedyrektor

§ 73. 1. Stanowisko wicedyrektora ZPEW i inne stanowiska kierownicze w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi placówki, tworzy dyrektor ZPEW, za zgodą 

organy prowadzącego. 
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2. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  rady rodziców oraz organu prowadzącego,

dyrektor ZPEW powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.

3. Podział zadań  pomiędzy  poszczególnych  wicedyrektorów w przypadku utworzenia

więcej niż jednego stanowiska określa dyrektor ZPEW. 

§ 74. Zakres obowiązków wicedyrektora:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadze-

nie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2) nadzór nad samorządem uczniowskim;

3) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy material-

nej uczniom;

4) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

5) wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

6) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych;

7) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

8) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla    wskaza-

nych przez dyrektora nauczycieli;

9) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

10)opracowywanie kalendarza szkolnego;

11)zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodo-

wym;

12)współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

13)opracowywanie  na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków ze sprawowanego

nadzoru pedagogicznego;

14)kontrolowanie w szczególności realizacji  przez nauczycieli  podstaw programowych na-

uczanego  przedmiotu;

15)kontrolowane  realizacji  indywidualnego nauczania;

16)egzekwowanie  przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

17)przygotowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;

18)kontrolowanie  prawidłowości  wymagań  edukacyjnych  stawianych  przez  nauczycieli

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasa-

dami oceniania;

19)rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrekto-

ra ZPEW;
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20)współpraca z radą rodziców i radą pedagogiczną;

21)dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

22)współpraca  z  poradnią  pedagogiczno–psychologiczną,  policją  i  służbami  porządkowi  

w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w placówcei na jej terenie;

23)przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności regulaminu

pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;

24)wykonywanie  poleceń dyrektora ZPEW;

25)zastępowanie  dyrektora  ZPEW  podczas  jego  nieobecności  w  zakresie  delegowanych

uprawnień.

DZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI ZPEW

Rozdział 1

Członek społeczności ZPEW

§ 75. 1. Członkiem społeczności ZPEW staje się każdy, kto został przyjęty do ZPEW              

w określony przez zasady  przyjmowania sposób. 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w  ZPEW traci się członkostwo społeczności

szkolnej. 

3. Żadne prawa obowiązujące w ZPEW nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi

prawami człowieka i dziecka.   

4. Wszyscy członkowie społeczności  szkolnej  są równi wobec prawa bez względu na

różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy  innych  przekonań,  narodowości,  po-

chodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 

5. Traktowanie członków społeczności: 

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub

karaniu;

2)  żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji 

w sferę jego życia prywatnego;

3)  szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczno-

ści szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, ob-

rzędach religijnych lub  nauce religii;

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w placówce ma obowiązek:

a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
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b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,

6) zabronione są wszelkie  działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie

wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

7) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psy-

chicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

6. Wszyscy członkowie społeczności ZPEW odpowiadają za dobra materialne zgroma-

dzone w ZPEW. 

7. Uczeń/wychowanek i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone

przez ucznia szkody. 

8. Wszyscy  członkowie  społeczności  ZPEW  mają  obowiązek  troszczyć  się  o  honor

ZPEW i kultywować jego tradycje.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków SOSW

§ 76. 1. Każdy uczeń i wychowanek SOSW ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw oraz drogi dochodzenia w przypadku ich łamania;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) poszanowania  godności  własnej,  zapewnienia  dyskrecji  w  sprawach  osobistych  oraz

zachowania tajemnicy korespondencji;

4) kontaktów z rodzicami, prawnymi opiekunami – zgodnie z obowiązującymi w placówce

zasadami;

5) uczenia się zgodnie ze swoimi zdolnościami, możliwościami, umiejętnościami;

6) wyrażania swoich opinii, poglądów, o ile nie naruszają one praw innych ludzi;

7) informacji na temat programu nauczania, sposobów oceniania;

8) rozwijania zainteresowań w szkolnych kołach zainteresowań;

9) reprezentowania placówki na konkursach, przeglądach, zawodach sportowych.;

10) pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce;

11) przedstawiania swoich problemów oraz uzyskiwania pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi;

12) korzystania z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika służby zdrowia;

13) wpływania  na  życie  placówki  poprzez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszanie  się

w organizacjach działających na jej terenie;

14) korzystania z pomieszczeń placówki, obiektów sportowych, pomocy dydaktycznych oraz

świetlicy;
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15) korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń  elektronicznych  w  czasie

wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach określonych odrębną procedurą;

16)opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

17)maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

18)indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

19)życzliwego,  podmiotowego  traktowania  ze  strony  wszystkich  członków  społeczności

szkolnej;

2. Jeżeli w placówce przebywa uczennica/wychowanka będąca w ciąży, placówka zapew-

nia jej stosowną opiekę umożliwiającą ukończenie edukacji.

3. Każdemu  uczniowi  oraz  jego  rodzicom  przysługuje  prawo  złożenia  skargi

w przypadku naruszenia praw ucznia.

4. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora  ZPEW w ciągu 14 dniu od wystąpie-

nia naruszenia praw ucznia.

5. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do

Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora  Oświaty  za  pośrednictwem  dyrektora  ZPEW

w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

§ 77. Każdy uczeń i wychowanek SOSW ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3) systematycznego  przygotowywania  się  do  zajęć  szkolnych,  uczestniczenia

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora ZPEW, wicedyrektora, na-

uczycieli, wychowawców oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) troszczenia się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd;

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa;

8) punktualnego powrotu ze szkoły do internatu;

9) usprawiedliwiania  nieobecności  zgodnie  z  zasadami  procedury  usprawiedliwiania  nie-

obecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego;

10)  uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych;

11)  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
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12)  stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;

13)  dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów;

14)  dbania o schludny wygląd i higienę osobistą;

15)  oszczędzania energii elektrycznej, wody, przydzielonych materiałów;

16)  utrzymywania łądu i porządku w pomieszczeniach placówki;

17)  przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa;

18)  przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w placówce;

19)  przestrzegania rozkładu dnia, w szczególności ciszy nocnej.

§ 78. Uczniom i wychowankom SOSW nie wolno:

1) przebywać w placówce pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podob-

nym działaniu;

2) wnosić na teren placówki alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

3) wnosić na teren placówki przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4) wychodzić poza teren  placówki w czasie zajęć lekcyjnych lub zajęć w grupach wycho-

wawczych;

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;

6) rejestrować  przy  pomocy  urządzeń  technicznych  obrazów  i  dźwięków  bez  wiedzy

i zgody   zainteresowanych.

Rozdział 3

Strój szkolny

§ 79. 1. ZPEW zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 

uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej

uwagi i wzbudzać kontrowersji.

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ra-

miona oraz z dużymi dekoltami, obuwia na wysokim obcasie.

3. Zabrania się: niestosownej fryzury, mocnego makijażu, noszenia dużej ilości biżuterii.

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach

obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.

5. Strój na wychowanie fizyczne to  koszulka, spodenki lub spodnie dresowe  oraz obuwie

sportowe z bezpieczną podeszwą. 

6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie placówki odpowiednie obuwie na zmianę.

7. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, obowiązuje

uczniów  strój  galowy tj.  elegancka  biała  bluzka  lub  koszula,  spodnie  lub  spódnica
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w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych

ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

Rozdział 4

Nagrody i kary uczniów i wychowanków SOSW

§ 80. 1. Uczeń każdej szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę.

2. Nagrody przyznaje dyrektor ZPEW na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samo-

rządu Uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;

3) dyplom;

4) nagrody rzeczowe;

4. Nagrody finansowane są przez radę rodziców oraz z budżetu ZPEW.

§ 81. 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) uwaga ustna nauczyciela;

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag;

3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika;

4) nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców i dyrektora;

5) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

6) na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kura-

tora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

7) skreślenie z listy uczniów – dotyczy uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia.

3. Kara wymierzana jest na wniosek:

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły;

2) rady pedagogicznej;

3) innych osób.

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
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1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze

z wnioskiem o jej uzasadnienie;

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do

rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;

3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty

powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 5

Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły

§ 82. 1. Rada  pedagogiczna ZPEW może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury 

przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 

Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o  przeniesienie  do  innej

szkoły:

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdro-

wia  dla innych  uczniów lub  pracowników ZPEW; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej

lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia placówki; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) czyny nieobyczajne;

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10)notoryczne łamanie postanowień Statutu ZPEW mimo zastosowania wcześniejszych środ-

ków dyscyplinujących; 

11)popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do in-

nej szkoły.

§ 83. 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu 

oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa,  

dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organy ścigania.

2. Dyrektor ZPEW  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu  zwołuje

posiedzenie  rady pedagogicznej. 

72



3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą

być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  rzecznik  praw  ucznia.  Uczeń

może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  samorządu uczniowskiego. 

4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić radzie  pedagogicznej  pełną  analizę  po-

stępowania  ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas przedstawiania analizy,

wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność. Wychowawca klasy  infor-

muje  radę  pedagogiczną  o   zastosowanych   dotychczas   środkach  wychowawczych

i  dyscyplinujących,  zastosowanych  karach  regulaminowych,  rozmowach  ostrzegawczych,

ewentualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej itp. 

5. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podej-

muje uchwałę dotyczącą danej sprawy.  

6. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi ZPEW. 

7. Dyrektor ZPEW informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje

wykonania uchwały rady pedagogicznej.

8. Dyrektor ZPEW kieruje sprawę do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora  Oświaty.

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun. 

10. Uczniowi  przysługuje  prawo do  odwołania  się  od  decyzji  do  organu  wskazanego

w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo  uczęszczać  na  zaję-

cia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji. 

§ 84. Rada  pedagogiczna ZPEW może  podjąć uchwałę o  skreśleniu ucznia z listy 

uczniów w przypadku, gdy nie podlega on obowiązkowi szkolnemu i nie uczęszcza do 

szkoły. 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki wychowanków bursy

§ 85. Wychowanek bursy ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających higienę, bezpieczeń-

stwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochro-

nę i poszanowanie jego godności;

2) życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) korzystania z pomocy w przygotowywaniu zadań domowych; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań; 
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5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy, sprzętu i energii elektrycznej zgodnie z in-

strukcjami bhp i p.poż.;

7) przynależności do organizacji społecznych i pozarządowych; 

8) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich formach zajęć wychowawczych;

9) wnioskowania o sprawach związanych z zamieszkiwaniem i wyżywieniem oraz spędza-

niem wolnego czasu w bursie;

10)  odwiedzin w bursie rodziców, koleżanek, kolegów i znajomych za zgodą wychowawcy

lub dyrektora i współmieszkańców, w godzinach niekolidujących z nauką własną i zaję-

ciami wychowawczymi;

11)  do opuszczania bursy za zgodą wychowawcy lub dyrektora po dokonaniu odpowiedniego

wpisu w rejestrze; 

12)  uczestniczenia w wyborach do młodzieżowej formy samorządu działającego w bursie, na

prawach wyborcy biernego i czynnego;

13)  reprezentowania bursy w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgod-

nie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

14)  korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

§ 86. Wychowanek bursy ma obowiązek:

1) przestrzegać statutu i wewnętrznych regulaminów ZPEW; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w grupie; 

3) odnosić się z szacunkiem do wychowawców, innych pracowników ZPEW oraz do współ-

mieszkańców;

4)  przestrzegać dziennego rozkładu zajęć w bursie; 

5) stosować się do poleceń dyrektora i wychowawców;

6) efektywnie wykorzystywać czas nauki własnej na przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

7) systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły;

8) aktywnie uczestniczyć w spotkaniach wychowanków bursy oraz grupy wychowawczej; 

9) dbać o własne  zdrowie raz o higienę osobistą;

10)  zgłaszać wychowawcy wszelkie niedyspozycje i problemy zdrowotne;

11)  dbać o mienie ZPEW, ład i porządek; 

12)  przestrzegać zasad bhp i ppoż.;

13)  zgłaszać wychowawcy i innym pracownikom ZPEW wszelkie usterki, nieprawidłowości

i zagrożenia; 

14)  terminowo dokonywać opłat za korzystanie z bursy.
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2. Wychowankom bursy kategorycznie zabrania się: 

1) spożywania alkoholu; 

2) palenia tytoniu; 

3) używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających;

4) dopuszczania się chuligańskich czynów, rozbojów i kradzieży, używania wulgaryzmów

pod adresem innych osób; 

5) dokonywania samowolnych przeróbek i napraw instalacji elektrycznej i innych; 

6) przenoszenia sprzętu i wyposażenia do innych pokoi bez zgody wychowawcy;

7) przebywania w internacie SOSW bez pozwolenia wychowawcy lub dyrektora ZPEW. 

Rozdział 7

Nagrody i kary wychowanków bursy

§ 87. 1. Wychowanek bursy może otrzymać nagrodę za:

1) rzetelną naukę i prace społeczno - użyteczne na rzecz ZPEW; 

2) wzorową postawę;

3) wzorową dbałość o porządek na terenie bursy;

2. Wychowanek  za  wzorowe  wypełnianie  obowiązków  może  otrzymać  nagrody

i wyróżnienia w różnorodnych formach, przyjętych odrębnym regulaminem. 

§ 88.1.  Społeczność bursy wymierza kary wychowankom, którzy: 

1) narażają zdrowie i życie własne oraz innych ludzi, lekceważąc przepisy bhp i ppoż.;

2) nie przestrzegają zasad współżycia społecznego, w tym kulturalnego zachowania się;

3) naruszają  nietykalność  i  godność  osobistą  innych  osób,  stosując  przemoc  fizyczną  

i psychiczną;

4) niszczą sprzęt, urządzenia i dewastują teren wokół ZPEW. 

2. Wychowankowie bursy, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych w statucie oraz

nagminnie łamią zasady współżycia społecznego, mogą być ukarani poprzez:

1) upomnienie wychowawcy grupy;

2) naganę wychowawcy grupy z powiadomieniem rodziców;

3) naganę dyrektora ZPEW;

4) skreślenie z listy wychowanków.

3. Od kar, o których mowa w ust. 2 przysługuje wychowankom prawo odwołania się do

Dyrektora Zespołu. 

4. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanka. 

5. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu wychowanka. 
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6. O zastosowanej  karze  dyrektor  lub  wychowawca powiadamia  wychowanka ustnie,

uzasadniając decyzję. 

7. Przy ustalaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności  rodzaj naruszenia zasad

współżycia w grupie, stopień zaangażowania w pracę na rzecz bursy i dotychczasowy stosu-

nek do kolegów i pracowników bursy. 

8. Od każdej wymierzonej kary wychowanek może się odwołać osobiście albo za pośred-

nictwem samorządu wychowanków, wychowawcy lub rodziców do dyrektora ZPEW w termi-

nie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wymierzonej karze. 

9. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od daty otrzymania,

zasięgając opinii zainteresowanych stron i podjąć ostateczną decyzję. 

10. Za szczególnie  rażące  naruszenie  zasad współżycia  społecznego,  szkodliwy wpływ

na pozostałych mieszkańców i za notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków określo-

nych  w statucie  i  regulaminie  bursy  wychowanek  może  utracić  prawo  mieszkania  

w bursie i zostać skreślonym z listy wychowanków, na mocy decyzji dyrektora ZPEW. 

11. Dyrektor  może  wstrzymać  wykonanie  kary  usunięcia  wychowanka  z  bursy  

i zastosować warunkowy jego pobyt w bursie, jeżeli wychowanek uzyska poręczenie wycho-

wawcy lub samorządu wychowanków.

DZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

Rozdział 1

Zasady oceniania

§ 89.1.  Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania

wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli po-

ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                           w

stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia  ogólnego oraz wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, na-

uczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                    w statucie

ZPEW.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie  rodzicom i  nauczycielom informacji  o  postępach i  trudnościach  w nauce

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych (hierarchicznego wykazu nie-

zbędnych  osiągnięć  uczniów)  odpowiadających  poziomom  podstawowemu

i ponadpodstawowemu:

a) poziom podstawowy- stopień dopuszczający i dostateczny;

b) poziom ponadpodstawowy – stopień dobry, bardzo dobry i  celujący;

2) ustalanie kryteriów zachowania;

3) ustalanie  ocen  bieżących  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych

z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfi-

kacyjnej zachowania, według skali i w formach  przyjętych w statucie;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfi-

kacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania;
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informa-

cji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji ocenia-

nia i pisemnych prac uczniów;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe posta-

wione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rozdział 2

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

§ 90.1.  Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców  (prawnych opiekunów) o: 

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i

rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych,

wynikających z  realizowanego  programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich

rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej

zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

2) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostoso-

wać wymagania  edukacyjne,  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,                    z zastrzeżeniem

ust. 5. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i eduka-

cyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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Rozdział 3

Rodzaje ocen szkolnych

§ 91. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b) końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji.

§ 92. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo naj-

wyższej;

2) roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się

w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

§ 93. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się                           

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno                         

- terapeutycznym.

Rozdział 4

Jawność ocen

§ 94.1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podle-

ga wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu.  

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiado-

mości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycz-

nych.  Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci

podczas indywidualnego spotkania z nauczycielem danego przedmiotu. 

Rozdział 5

Uzasadnianie ocen

§ 95.1.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
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2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowane wiadomości i umiejętności, braki w nich

oraz wskazówki pozwalające na ich uzupełnienie.

3.  Oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane

są ustnie w obecności klasy.  

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uza-

sadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bez-

pośrednio zainteresowanej osobie.

§ 96.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, 

plastyki, 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 działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

Rozdział 6

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 97.1.  Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian,  czyli  zapowiedziana  z  co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem pisemna

wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie

dłużej niż 1 godzina lekcyjna, 

b) kartkówka,  czyli  pisemna wypowiedź ucznia  obejmująca  zagadnienia  co najwyżej  z  3

ostatnich lekcji; może być niezapowiedziana, 

c) zadania domowe;

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje);

3) sprawdziany praktyczne;

4) projekty grupowe;

5) wyniki pracy w grupach;

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezen-

tacje  Power Point, plakaty, itp.;

7) aktywny udział w lekcji;
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8) testy sprawnościowe;

9)  prace plastyczne i techniczne;

10)  umiejętności muzyczne;

11)aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach.

2. Przy  ocenianiu  prac  pisemnych  nauczyciel  stosuje  następujące  zasady  przeliczania

punktów na ocenę: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;

2) 31% - 50% - dopuszczający;

3) 51% - 70% - dostateczny;

4) 71% - 90% - dobry;

5) 91% - 99% - bardzo dobry;

6) 100% - celujący.

3. Zasady obowiązujące w ocenianiu prac pisemnych uczniów:

1) sprawdzian – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jego podstawie ma

znaczący wpływ na ocenę okresową, zasady przeprowadzania:

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy sprawdzianów, które są

odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie

więcej niż trzy;

2) kartkówki –  kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji

lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi; przy ich przepro-

wadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w pkt 1;

3) ocenione sprawdziany wiadomości  przechowywane są przez nauczycieli do końca danego

roku szkolnego, a ocenione kartkówki do końca danego okresu;

4) w przypadku nieobecności ucznia w ustalonym dniu sprawdzianu zalicza on sprawdzian

na najbliższej lekcji po czasowej nieobecności lub w terminie ustalonym indywidualnie z

nauczycielem;

5) każda  kartkówka  i  sprawdzian  muszą  zostać  zaliczone  w  formie  ustalonej

z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej w terminie wyznaczonym przez nauczy-

ciela skutkuje oceną niedostateczną;

6) uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej w terminie do dwóch tygodni od jej otrzy-

mania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela;

7) przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej;
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8) nauczyciel  ma  obowiązek  podać  oceny  ze  sprawdzianu  do  wiadomości  uczniów

w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwro-

tu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okre-

sach świąt, ferii.

4. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji i ilość dopuszczalnych przypadków 

nieprzygotowania określa nauczyciel podczas pierwszych zajęć w roku szkolnym.

Rozdział 7

Ocenianie na I etapie edukacyjnym

§ 98.1.  W klasach I-III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z 

wyjątkiem religii. 

2. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania

zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania

zadania, jak i efektu działalności ucznia. 

3. Ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych

uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wy-

chowawczej.

4. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności

szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco

informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało do-

brze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy dosko-

naleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego

rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.

5. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji,

analiz prac ucznia, wypowiedzi. 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej

w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w zeszytach uczniów oraz na

pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
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7. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wycho-

wawcą, uwagi pisemne w zeszytach oraz pisemną śródroczną ocenę opisową.

8. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII. 

9. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

1) słowną wyrażoną ustnie;

2) pisemną opisową;

3) wyrażoną symbolem graficznym;

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV-VIII.

10. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie

składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub rodzice ucznia po zasięgnięciu

opinii wychowawcy oddziału.

Rozdział 8

Ocenianie  w klasach IV-VIII i  szkole ponadpodstawowej

§ 99.1.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w 

stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stop-

nie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bie-

żącym.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

4. Szczegółowe wymagania  edukacyjne  niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

opracowywane są przez nauczyciela danego przedmiotu z uwzględnieniem możliwości edu-

kacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
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5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zaję-

ciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych po-

trzeb edukacyjnych uczniów.

6. Ocenie podlegają  formy pracy ucznia określone w §95 ust.1

7. Częste  braki  zadań  domowych  i  zeszytu  przedmiotowego  odnotowywane  są

w  dzienniku  lekcyjnym  znakiem  /-  /  i  mają  wpływ  na  ocenę  z  zajęć  edukacyjnych

i zachowania.

8. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne,  roczne  i  końcowe  oceny  klasyfikacyjne

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Rozdział 9

Ocenianie zachowania

§ 100.1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobów oceniania zachowania, ocenianie

bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

3) dostarczenie  rodzicom (prawnym opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o postępach  

w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowa-

nia, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zabu-

rzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub od-

chyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
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indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicz-

nej poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala

się według następującej skali:

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

7. W klasach I-III  oraz w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w  stopniu  umiarkowanym  i  znacznym ocena  klasyfikacyjna  zachowania  śródroczna

i roczna jest oceną opisową.

8. W ciągu półrocza nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także

osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatyw-

nych przejawach zachowań ucznia w klasowym zeszycie uwag. Także inni pracownicy szkoły

informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

9. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowaw-

ca oraz nauczyciele uczący w danej klasie wypełniają kartę zachowania ucznia.

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowaw-

ca klasy zasięga opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

11. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowa-

nia jest ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 17.

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia

ustaloną ocenę.

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

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.
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15. Szczegółowe kryteria i sposoby oceniania zachowania określają:

1) Karta Oceny Zachowania w klasach I-III SP;

2) Karta Oceny Zachowania w klasach IV-VIII SP;

3) Karta Oceny Zachowania w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym 

16. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady Peda-

gogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych

opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone

w  terminie  do  2  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  W  przypadku

stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor ZPEW powołuje komisję,

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większo-

ścią głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W

skład  komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora ZPEW– jako przewodniczący ko-

misji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej kla-

sie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w placówce;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w placówce

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

18. Ustalona  przez  komisję  śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest

ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

  

Rozdział 10

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 101. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

§ 102.1.  Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania             

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 

w niniejszym statucie.

2. Klasyfikację  śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  raz  w  ciągu  roku  szkolnego

w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

3. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się nie później niż na tydzień przed zakoń-

czeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

5. Roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i roczna klasyfika-

cyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz za-

chowanie ucznia z poprzedniego półrocza.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych usta-

lają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczy-

cieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfi-

kacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programo-

wo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

8. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

9. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego na-

uczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.

10. W  przypadku  gdy  obowiązkowe  zajęcia  wychowania  fizycznego  realizowane

w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel
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prowadzący  zajęcia  wychowania  fizycznego  w  formie  klasowo  -  lekcyjnej,  śródroczną

i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący

te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego za-

jęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

§ 103.  O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są 

informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych spotkaniach z wychowawcą klasy.

§ 104. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele

są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych           

w terminie na 1 miesiąc wcześniej.

§ 105. 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.

§ 106. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być

zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 106 statutu.

§ 107. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się                                     z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - 

terapeutycznym.

Rozdział 11

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć

edukacyjnych

§ 108. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez 

nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Zespołu.  

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden

stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen

cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
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1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 70% (z wyjątkiem długotrwa-

łej choroby); 

2) przystąpienie  do  wszystkich  przewidzianych  przez  nauczyciela  form  sprawdzianów

i prac pisemnych; 

3) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyż-

szych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

4) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  -kon-

sultacji   indywidualnych,  zajęć  rewalidacyjnych,  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych

i innych.

4. W przypadku spełnienia  przez  ucznia  wszystkich  warunków z ust.  3,  uczeń  może

przystąpić do poprawy oceny. 

5. W   przypadku   niespełnienia   któregokolwiek   z   warunków   wymienionych

w  ust.  3  decyzję o dopuszczeniu do poprawy oceny podejmuje nauczyciel prowadzący dane

zajęcia edukacyjne. 

6. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym

posiedzeniem  rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przed-

miotu  dodatkowego sprawdzianu pisemnego lub ustnego,  obejmującego  tylko zagadnienia

uzgodnione z nauczycielem.

7. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został

zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

8. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależ-

nie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

Rozdział 12

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania 

§ 109. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez 

wychowawcę klasy  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Zespołu.  

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do 

wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. We wniosku 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) uczeń w ciągu roku szkolnego nie otrzymał żadnej kary statutowej;
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2) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie zachowania do ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, uczeń wykazał się szczególną aktywnością w przedsięwzięciach 

podejmowanych dla podwyższenia oceny;

3) wychowawca otrzymał nowe informacje o pozytywnych zachowaniach ucznia poza szkoła,

osiągnięciach w pracy społecznej na rzecz środowiska, trudnej sytuacji w środowisku 

rodzinnym ucznia itp..

3. W przypadku uznania zasadności wniosku, wychowawca porozumiewa się z innymi 

nauczycielami, z pedagogiem i psychologiem i podejmuje decyzję w terminie nie 

późniejszym niż na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

Rozdział 13

Egzamin klasyfikacyjny

§ 110. 1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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. Brak  klasyfikacji  oznacza,  że  nauczyciel  nie  mógł  ocenić  osiągnięć  edukacyjnych

ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać eg-

zamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

lub  na  prośbę  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  rada  pedagogiczna  może

w drodze głosowania wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Aby uzyskać zgodę rady pe-

dagogicznej, wniosek ucznia musi zostać poparty większością głosów.

5. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w dniu  poprzedzającym

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawny-

mi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć tech-

nicznych,  zajęć  artystycznych  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  powinien

mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa  w  ust.  3, 4,  przeprowadza

komisja złożona z nauczyciela  danych  zajęć  edukacyjnych  i  wskazanego  przez  dyrektora
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szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych. W czasie  egzami-

nu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni

opiekunowie) ucznia.

9.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierają-

cy  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzo-

ny egzamin, termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, ustalo-

ną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą infor-

mację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyj-

nego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyzna-

czonym przez dyrektora ZPEW.

11. Uzyskana w wyniku egzaminu  klasyfikacyjnego  ocena  z  zajęć  edukacyjnych   jest

ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono ocenę nie-

dostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do

egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

Rozdział 14

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§ 111. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora ZPEW, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone od dnia ustalenia

oceny, nie później jednak niż w terminie 2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor  ZPEW w  przypadku   stwierdzenia,   że   roczna   ocena   klasyfikacyjna

z  zajęć  edukacyjnych   lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  nie-

zgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,

która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza spraw-

dzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną

z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania – ustala  roczną klasyfikacyjną

ocenę zachowania
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza powołana przez dyrektora

komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z

uczniem  i jego rodzicom.

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:

1) dyrektor ZPEW albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora – jako przewodniczący  ko-

misji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same za-

jęcia  edukacyjne. 

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust. 4 pkt  2,  może  być  zwolniony  z  udziału

w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypad-

kach.  W  takim  przypadku  dyrektor  ZPEW powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego

takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. W skład komisji do ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

1) dyrektor ZPEW albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący ko-

misji;

2) wychowawca oddziału/klasy;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale/klasie;

4) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłosze-

nia  zastrzeżeń.  Ocena  jest  ustalana  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oce-

ny.

9. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocz-

nej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona                    w

wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Z  prac  komisji  o której mowa w ust. 4 sporządza  się  protokół  zawierający  skład

komisji,  imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony
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sprawdzian, termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną Do

protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Z prac komisji o której mowa w ust. 6 sporządza się protokół zawierający: skład komi-

sji, imię i nazwisko ucznia, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę

klasyfikacyjną wraz z uzasadnieniem.

12. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,

o  którym  mowa  w  ust.  2 pkt 1, w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego

w   dodatkowym   terminie,   wyznaczonym   przez   dyrektora  szkoły  w  porozumieniu

z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

Rozdział 15

Egzamin poprawkowy

§ 112. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną       

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z  plastyki,  muzyki,  informatyki,  zajęć  komputerowych,  techniki,  wychowania  fizycznego

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycz-

nych.

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmio-

tu.

4. Dyrektor ZPEW wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia za-

jęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawko-

wego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyzna-

czonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  ZPEW

w składzie: 

1) dyrektor ZPEW albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako przewodniczący  ko-

misji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
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3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek   ko-

misji. 

8. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor ZPEW

najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien od-

powiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 88 ust.1 pkt 1według pełnej ska-

li ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w

nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W

takim przypadku dyrektor ZPEW powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzą-

cego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej

szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się  protokół zawierający:

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin eg-

zaminu, imię i nazwisko ucznia zdającego egzamin, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę

klasyfikacyjną.  

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpo-

wiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena  ustalona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest  oceną  ostateczną  

z zastrzeżeniem ust. 15.

13. Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  

w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

14. Uczeń,  który  nie  zdał  jednego  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji  

i powtarza klasę. 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora ZPEW, jeżeli uznają, że

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczący-

mi trybu ustalania tej oceny.

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona nie-

zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor ZPEW powołuje

komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję

jest ostateczna.
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Rozdział 16

Promowanie i ukończenie szkoły

§ 113. 1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie         

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną    

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowa-

nym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indy-

widualnym programie edukacyjno - terapeutycznym. 

§ 114. 1. Uczeń oddziałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne 

roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do

klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  może  jeden  raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warun-

kiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania re-

alizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasy-

fikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych.  Uczniowi  nie  wystawia  się  oceny  zachowania.  Brak  klasyfikacji

z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy

wyższej lub ukończenia szkoły.

5. Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią

ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje

promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się

roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  naj-

wyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których

realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne
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wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu.  Obowiązek przystąpienia do

egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

7. Uczeń kończy szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej

uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą

ocenę  zachowania. 

8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostat-

nią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.

9. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym.

DZIAŁ VIII

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW W ZPEW

§ 115. ZPEW  zapewnia uczniom i wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 

organizowanych w placówce, poprzez:

1) realizację statutowych zadań nauczycieli;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli;

3) opracowanie  planu  lekcji,  który  uwzględnia  równomierne  rozłożenie  zajęć  

w poszczególnych dniach, 

4) przestrzeganie  liczebności  grup  uczniowskich  na  zajęciach  wychowania  fizycznego,

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9) prowadzenie zajęć z wychowania dla bezpieczeństwa, współdziałanie z organizacjami zaj-

mującymi się ruchem drogowym;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecz-

nych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje

dyrektor ZPEW co najmniej raz w roku;

§116. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 

wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.

§117. Zasady i organizację pełnienia przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw między 

lekcjami określa Regulamin Dyżurów Nauczycielskich w Zespole Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi oraz aktualny harmonogram dyżurów.
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§118. Nad bezpieczeństwem uczniów i wychowanków ZPEW czuwają i są odpowiedzialni:

1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia;

2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący;

3) w czasie imprez masowych – wyznaczony opiekun;

4) w czasie wycieczek – nauczyciel kierownik wycieczki;

5) w czasie pobytu w internacie lub bursie – wychowawca internatu/bursy;

6) w nocy – wychowawca internatu/bursy pełniący dyżur nocny.

§ 119. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć:

1) z chwilą wejścia na teren ZPEW oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opie-

ką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2) pracownicy, o których mowa wyżej, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu takich

jak:  potrzeba  ewakuacji,  pożar,  nagły  wypadek,  zasłabnięcie  ucznia,  stosowanie  przez

ucznia/wychowanka przemocy psychicznej wobec innego ucznia/wychowanka, ucieczka

ucznia/wychowanka, stwierdzenie że uczeń/wychowanek znajduje się pod wpływem środ-

ków odurzających, popełnienie przez ucznia/wychowanka kradzieży, agresywne zachowa-

nie ucznia/wychowanka wobec innych osób, autoagresja, śmierć samobójcza ucznia/wy-

chowanka, usiłowanie lub zamiar samobójczy, konieczność udzielenia pierwszej pomocy

zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi w ZPEW procedurami;

3) w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informaty-

ki, matematyczno-przyrodnicza, gastronomiczna, techniczna i inne, opiekun pracowni lub

inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni

(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów;

4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na

teren placówki sprawują: pracownik obsługi oraz dyżurujący nauczyciele; 

5) ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor ZPEW, wychowawca klasy lub nauczyciel

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;

6) w przypadku  nieobecności  nauczyciela,  można  w  porozumieniu  z  rodzicami  odwołać

pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich;

7) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela w trakcie prowadzonych przez niego zajęć

jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami/wy-

chowankami przejmuje inny pracownik ZPEW wyznaczony przez dyrektora.
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8) nauczyciele,  w  szczególności  prowadzący  zajęcia  wychowania  fizycznego,  podlegają

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

9) udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrze-

niu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indy-

widualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

DZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 120. 1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów       

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

2. ZPEW prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają od-

rębne przepisy.

§ 121. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora ZPEW jako przewodniczącego rady pedagogicznej;

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)  rady rodziców;

4)  organu prowadzącego szkołę;

5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu ZPEW.

§ 122. Dyrektor ZPEW ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie 

ujętych w statucie.

§ 123. 1. ZPEW prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą przebiegu nauczania 

a w szczególności:

1) księgę uczniów, prowadzoną chronologicznie według naboru uczniów do szkół, osobno

dla każdej ze szkół;

2) dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć prowadzonych w placówce;

3) arkusze ocen.

2. ZPEW  prowadzi  dokumentację  pobytu  wychowanka  w  internacie  i  bursie,

a w szczególności dziennik zajęć grup wychowawczych.

3. Zasady prowadzenia przez Zespół dokumentacji finansowej i materiałowej określają

odrębne przepisy.

§ 124. 1.  Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi posiada pieczęć 

urzędową, której używa zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2. Bursa  Szkolna  w  Gołdapi,  Szkolne  Schronisko  Młodzieżowe  w  Bursie  Szkolnej  

w Gołdapi oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Gołdapi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca

do Pracy w Gołdapi posiadają  pieczęcie urzędowe, których używają zgodnie z odrębnymi

przepisami.

3. Na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację

szkolną, pomija się określenie „specjalna”.

4. ZPEW używa tablicy: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

§ 125.  Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
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