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S T A T U T 

SPECJALNEGO OŚRODKA 

SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ  

W PUŁTUSKU 

 
 

CELE, ZADANIA I NAZWA 

                         

§ 1.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, zwany dalej „Ośrodkiem”, 

jest placówką dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań 

wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz posiadają 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.                                                
 

§ 2. 

1. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, na miarę ich możliwości, do   

samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. 

2. Ośrodek realizuje cele i zadania edukacyjno-terapeutyczne, w szczególności kształci i wychowuje 

zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 

Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka oraz innymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka 

podpisanymi i ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską. 

     1)  W ramach celów edukacyjnych Ośrodek: 

a) realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży; 

c)  umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły danego typu, uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego; 

d) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na danym etapie 

edukacyjnym, nie rzadziej niż dwa razy w roku, przez nauczycieli, specjalistów 

i wychowawców pracujących z uczniem, z możliwością udziału rodzica, albo pełnoletniego 

ucznia, będącej podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli, 

specjalistów i wychowawców oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, 

zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami 

psychofizycznymi; 

e) wyposaża uczniów i wychowanków w umiejętności i wiadomości potrzebne do zdobycia 

niezależności i zaradności życiowej; 

f) (uchylono);  

g) organizuje integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

h)  utrwala wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych; 

i) (uchylono); 

j) udziela pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju; 
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k) realizuje podstawy programowe i programy nauczania dostosowane do danego rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów z wykorzystaniem odpowiednich zasad, 

form i metod pracy dydaktycznej, środków dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego. 

2)  W ramach celów wychowawczych Ośrodek: 

a)   przygotowuje uczniów/wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym  

       w integracji ze środowiskiem; 

b)  ułatwia uzyskanie przez nich  samodzielności i niezależności; 

c)  przygotowuje uczniów/wychowanków do pełnienia ról społecznych (na miarę ich możliwości); 

d)  rozwija u dzieci i młodzieży postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych; 

e) doskonali sprawność fizyczną uczniów i wychowanków oraz podejmuje działania 

     prozdrowotne; 

f)  umożliwia (na miarę indywidualnych możliwości) osiągnięcie maksymalnej zaradności  

     i niezależności; 

g) kształtuje prawidłowe postawy uczniów i wychowanków  wobec pracy; 

h) przygotowuje do wykonania indywidualnie i zespołowo różnych prac mających na celu   

       zaspokojenie potrzeb własnych i  otoczenia;                                                                       

i)  tworzy w placówce środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu 

     w wymiarze fizycznym, w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym,  moralnym 

     i duchowym; 

 j)   przygotowuje do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji   

      wartości; 

 k)  wyposaża uczniów i wychowanków  w uniwersalne wartości; 

 l)   kształtuje uczucia patriotyczne.  

3) W ramach celów profilaktycznych Ośrodek: 

a) przeciwdziała zagrożeniom i niedostosowaniu społecznemu młodzieży rozpoznając      

    i diagnozując zagrożenia związane z uzależnieniami oraz informuje o ich skutkach;              

b) uświadamia wychowankom odpowiedzialność za ochronę swojego zdrowia oraz zdrowia    

     innych; 

c) promuje zdrowy  styl życia; 

d) kształtuje poczucie odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory 

     i podejmowane decyzje; 

e) rozwija asertywność uczniów i wychowanków; 

f) przygotowuje nauczycieli i osoby zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży do    

    przeciwdziałania uzależnieniom; 

g) współpracuje z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, świadcząc  

     poradnictwo w zakresie zapobiegania im. 

     4) W ramach celów terapeutycznych Ośrodek: 

            a) usprawnia najmniej zaburzone funkcje psychofizyczne, w miarę możliwości eliminuje  

                przyczyny  zaburzeń uniemożliwiających rozwój i uczenie się, 

            b) organizuje pomoc dla uczniów z deficytami rozwojowymi w formie zajęć dodatkowych. 

2a. W działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych Ośrodek respektuje prawa 

wychowanków oraz kieruje się zasadami: 

1) poszanowania godności wychowanka; 

2) poszanowania prywatności wychowanka; 

3) przyjaznej komunikacji z wychowankiem; 

4) wspierania kreatywnej aktywności wychowanka; 

5) odpowiedzialności wychowanka za swoje postępowanie; 

6) współodpowiedzialności nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych  

w placówce za rozwijanie możliwości psychofizycznych wychowanka; 

7) kreatywności podejmowanych działań; 
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8) otwartości na środowisko lokalne. 

3. Zadania Ośrodka:   

1) kształcenie uczniów w poszczególnych typach szkół; 

2)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości 

psychofizycznych i zainteresowań wychowanków; 

3) bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków i efektów podejmowanych 

działań, w szczególności wychowawczych; 

4) zapewnienie udziału wychowanków w zajęciach: umożliwiających nabywanie umiejętności 

życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym  

i społecznym, w szczególności po opuszczeniu Ośrodka (rewalidacyjnych, profilaktyczno-

wychowawczych i innych o charakterze terapeutycznym); sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to 

warunki atmosferyczne; kulturalno-oświatowych; rozwijających zainteresowania; 

5) wspieranie wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka; 

6) zapewnienie właściwej organizacji nauki własnej wychowanków; 

7) przygotowanie uczniów i wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego  

gospodarowania czasem wolnym; 

8) przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych na zakończenie nauki w gimnazjum; 

9) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i instytucjami świadczącymi   

poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom; 

10) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), organizacjami społecznymi, organizacjami 

pozarządowymi, wolontariuszami w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki; 

11) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z samorządem lokalnym i innymi instytucjami. 

4. (uchylono)  

5.  Formy współpracy Ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów i wychowanków: 

         1) indywidualne rozmowy i konsultacje rodziców z nauczycielami i dyrekcją; 

         2) planowe spotkania ogólnoszkolne z rodzicami; 

         3) spotkania klasowe; 

         4) rozmowy telefoniczne; 

         5) korespondencja  tradycyjna i elektroniczna; 

         6) udział rodziców w szkoleniach, zajęciach warsztatowych, poradach, konsultacjach; 

         7) udział rodziców w zajęciach otwartych organizowanych w szkole; 

         8) organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek krajoznawczych, spotkań okolicznościowych,        

             apeli, imprez szkolnych z czynnym udziałem rodziców w ich organizacji; 

         9) inne według potrzeb. 

6. Formy współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym: 

1) udział uczniów i wychowanków w uroczystościach organizowanych przez miasto i gminę 

Pułtusk; 

2) udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalne i oświatowe; 

3) korzystanie przez nauczycieli i wychowanków z oferty Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki; 

4) organizowanie konkursów recytatorskich i plastycznych dla innych placówek oświatowo-  

    wychowawczych; 

5) prezentowanie dorobku Ośrodka w lokalnych mediach; 

6) przygotowywanie i wystawianie programów artystycznych na terenie powiatu pułtuskiego m.in.  

    podczas obchodów Dni Patrona Pułtuska, Dnia Inwalidy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  

    Wielkanocy itp.; 

7) pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów na realizację działań statutowych; 

8) współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania               

    problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczającymi     

   do tych szkół. 
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§ 3. 

1. Nazwa i siedziba Ośrodka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz,  

    06-100 Pułtusk, ul. Aleja Tysiąclecia 12. 

2. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej opuszcza się wyraz „specjalny”. 

3. Na stemplach może być używany czytelny skrót nazwy. 

 

§ 4. 

1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Pułtuski z siedzibą mieszczącą się na ulicy Marii 

Skłodowskiej–Curie 11, 06-100 Pułtusk. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

                                                                   

§ 4a. 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, jako jednostka budżetowa, może uzyskiwać dochody    

określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych. 

2. Źródła dochodów i ich przeznaczenie określa ustawa o finansach publicznych oraz organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące określenia dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach są 

zawarte w ,,Zarządzeniu dyrektora w sprawie utworzenia dochodów własnych  jednostek”. 

4. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 

 

§ 4b.   

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku realizuje zadania dotyczące 

wykonywania spraw obronnych i obrony cywilnej. 

                                                                       

§ 5. 

1. Ośrodkowi nadaje imię organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz 

przedstawicieli rodziców i uczniów. 

2. Ośrodek może posiadać własny sztandar. 

3. Ośrodek posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego         

Statutu. 

4. Ośrodek posiada własny hymn, który określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 

      

§ 6. 

1. W  Ośrodku funkcjonują: 

1) Ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dotychczasowego Publicznego 

Gimnazjum Specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 

2) (uchylono)  

       3) (uchylony) 

4) Trzyletnia Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

5) Grupy wychowawcze. 

2. Nazwy szkół składają się z nazwy Ośrodka i nazwy tych szkół. 

3. W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na 

pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna” 

oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

4. (uchylony). 

5. Szkoła Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego używa pieczęci 

urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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6. Tablice i pieczęcie szkoły specjalnej wchodzącej w skład Ośrodka zawierają nazwę Ośrodka i nazwę 

szkoły. 

7. Pieczęć urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nie zawiera nazwy tego Ośrodka. 

 

                                                          

O R G A N Y   O Ś R O D K A 

      

§ 7. 

1. Organami Ośrodka są: 

    1) Dyrektor Ośrodka; 

    2) Rada Pedagogiczna; 

    3) Rada Rodziców; 

    4) Samorząd Uczniowski. 
 

 § 8. 

1. Dyrektor Ośrodka: 

1) kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

  2)  sprawuje nadzór pedagogiczny;   

  3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego   

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

  4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

    5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki; 

     5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez placówkę; 

    6)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

  7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

  8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych                

w  placówce; 

    9) stwarza warunki do działania w Ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,             

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

placówki; 

     9a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

     9b) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko 

i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

     9c) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do 

innej szkoły); 

   10) sprawuje kontrolę zarządczą. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie                  

będących nauczycielami. 

3.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

    1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka; 
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    2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

Ośrodka;                                                                    

    3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka. 

4. Do zadań dyrektora Ośrodka należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy placówki. 

5. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

i Samorządem Uczniowskim. 

6. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora Ośrodka polega na wykonywaniu zadań i czynności 

określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatowe. 

7. Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

placówki. 

8.  Dyrektor  placówki  może,  w drodze  decyzji,  skreślić  ucznia  z  listy   uczniów   w   przypadkach 

określonych w statucie Ośrodka. Skreślenie to następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,  

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 9. 

1. Rada Pedagogiczna Ośrodka: 

1) jest kolegialnym organem Ośrodka realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia,          

wychowania i opieki; 

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Ośrodka i wszyscy nauczyciele  zatrudnieni 

w placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; 

3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka; 

4) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora 

placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

5) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest            

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania           

zgodnie z regulaminem rady. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

      1) zatwierdzenie planów pracy Ośrodka; 

      2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

      3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu 

ich projektów przez Rade Rodziców; 

      4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka; 

      5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów; 

      6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

      1) organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

      2) projekt planu finansowego placówki; 

      3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-05-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-05-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-05-2010&qplikid=1#P1A6
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      4) propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych          

i opiekuńczych. 

4. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w porozumieniu z organem prowadzącym Ośrodek uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  

5. (uchylono) 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem               

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany  przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od 

otrzymania wniosku. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co  najmniej 

połowy jej członków. 

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 

                    

§ 10. 

1. Ośrodek nie posiada Rady Ośrodka. Rada Pedagogiczna przejmując ustawowe kompetencje Rady 

Ośrodka uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Ośrodka, a także: 

    1) uchwala statut Ośrodka; 

    2) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka; 

    3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie 

i dokonanie oceny działalności Ośrodka, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 

w Ośrodku, wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 

    4) opiniuje plan pracy placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla 

Ośrodka; 

    5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Ośrodka i występuje do dyrektora, organu 

prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach 

organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania u uzdolnienie uczniów, 

w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. 

 

§ 11. 

1. W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach tych jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym.  

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

   1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

   2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do 

Rady Rodziców placówki. 
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4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego 

placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach placówki. 

5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Ośrodka obejmującego: 

    a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

określa regulamin, o którym mowa w  ust.3. Fundusze te mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bakowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez 

Radę Rodziców. 

7.  Rodzice, których reprezentacją jest Rada Rodziców mają prawo do: 

    1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie; 

    2) znajomości przepisów dotyczących wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów; 

    3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania            

i trudności w nauce; 

    4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

    5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat  pracy  

        Ośrodka. 

8. Ośrodek organizuje co najmniej 1 raz na kwartał  spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji 

oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

 

§11a. 

1. W placówce działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej z klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego dla 

uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami 

ogółu uczniów. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem placówki.   

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 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 zainteresowań, 

      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; 

      6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.        

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem  placówki może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.                                          
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§11b. 

1. Każdy z organów Ośrodka ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji, określonych w przepisach prawa oświatowego i zgodnych 

ze statutem Ośrodka. 

2. Organy Ośrodka współdziałają ze sobą poprzez: 

1) realizację wspólnych zadań; 

2) przekazywanie bieżących informacji o podejmowanych działaniach i decyzjach; 

3) zatwierdzanie, uchwalanie i opiniowanie dokumentów Ośrodka. 

3. Sprawy sporne między organami Ośrodka, z wyjątkiem Dyrektora, rozstrzyga Dyrektor Ośrodka. 

4. Spory pomiędzy Dyrektorem Ośrodka, a innymi organami Ośrodka rozstrzygają organy wyższego 

szczebla stosownie do ich kompetencji wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

 

 

 

O R G A N I Z A C J A 

 

                   

§ 12. 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku zapewnia wychowankom 

całodobową opiekę.    

2. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, jako placówka, w której są przewidziane ferie 

szkolne. 

3. Za zgodą organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz 

w Pułtusku może również prowadzić działalność w okresie zimowej lub wiosennej przerwy 

świątecznej lub w okresie ferii szkolnych, jednakże w tym czasie wychowankowie poniżej 10 roku 

życia mogą przebywać w Ośrodku jedynie w przypadkach uzasadnionych sytuacja rodzinną. 

 

§ 13. 

1. Otrzymuje brzmienie  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy : 

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości 

psychofizyczne i zainteresowania wychowanków; 

2) na bieżąco monitoruje poziom bezpieczeństwa wychowanków i efekty podejmowanych działań,  

w szczególności wychowawczych; 

3) zapewnia udział wychowanków w zajęciach: 

    a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe  

       funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu    

       Ośrodka: 

        – rewalidacyjnych, 

        – profilaktyczno-wychowawczych, 

        – innych o charakterze terapeutycznym, 

    b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym  

        powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

    c) kulturalno-oświatowych, 

    d) rozwijających zainteresowania; 

4) wspierają wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka.    

1a. Zajęcia rewalidacyjne i profilaktyczno-wychowawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 

pierwsze i drugie, są ukierunkowane w szczególności na: 

      1) wspieranie wychowanków nowo przyjętych; 
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      2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości    

          psychofizycznych; 

      3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich    

         do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej. 

1b. Zajęcia sportowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, są organizowane w obiektach posiadających 

warunki odpowiednie do realizacji tych zajęć. 

1c. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być organizowane również poza siedzibą Ośrodka. 

1d. Placówka zapewnia wychowankom pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielaną 

w ramach zajęć organizowanych zgodnie z przepisami prawa oświatowego, odpowiednio do ich 

indywidualnych potrzeb. 

1e. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza 

obejmująca wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb 

rozwojowych. 

1f. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale 

odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej. 

1g. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. 

2. (uchylony) 

3. Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę w porze nocnej, pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00. 

4. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich 

bezpieczeństwo. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden 

wychowawca grupy wychowawczej. 

4a. W przypadku, gdy w Ośrodku przebywa więcej niż 48 wychowanków, liczbę osób sprawujących 

opiekę w porze nocnej zwiększa się o co najmniej jedną osobę na każdych kolejnych 

48 wychowanków.  

4b. Od zwiększenia liczby osób sprawujących opiekę w porze nocnej, o którym mowa w ust. 4a, można 

odstąpić, jeżeli usytuowanie pokoi mieszkalnych wychowanków pozwala zapewnić nadzór nad 

wychowankami oraz ich bezpieczeństwo. 

4c. Placówka podejmują współpracę z rodzicami wychowanka oraz zapewnia odpowiednie warunki 

umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem ich prywatności. 

4d. W przypadku, gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na trwałą 

przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców 

obowiązków wobec dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy występuje do sądu 

o zbadanie sytuacji dziecka. 

4e. Ośrodek współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie 

w celu zapewnienia usamodzielniającym się wychowankom pomocy, o której mowa w ustawie 

o pomocy społecznej, oraz w zakresie wynikającym z innych potrzeb rodziny wychowanka. 

5.  (uchylony) 

  6.  (uchylony) 

  7.  (uchylony) 

  8.  (uchylony) 

  9.  (uchylony) 

10.  (uchylony) 

    11. (uchylony) 

 

§ 14. (uchylony) 

 

§ 14a. (uchylony) 
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§ 15. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki 

opracowany przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji 

placówki, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Radę Pedagogiczną oraz  kuratora oświaty, 

zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli i wychowawców. 

4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści, 

prowadzący zajęcia z wychowankami realizują z wychowankiem Ośrodka Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny. 

5. Ośrodek może współpracować z wolontariuszami. 

6. Dyrektor placówki informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki. 

7. Dyrektor Ośrodka zawiera z wolontariuszem porozumienie zawierające: 

1) imię (imiona) i nazwisko wolontariusza; 

2) datę i miejsce urodzenia wolontariusza; 

3) numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość; 

4) adres zamieszkania wolontariusza; 

5) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; 

6) czas trwania porozumienia; 

7) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami Ośrodka; 

8) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki; 

9) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia. 

8. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z pracownikami Ośrodka 

oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby. 

 

§15a. 

1. Ośrodek może współpracować z wolontariuszami. 

2. Dyrektor placówki informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki. 

3. Dyrektor Ośrodka zawiera z wolontariuszem porozumienie zawierające: 

1) imię (imiona) i nazwisko wolontariusza; 

2) datę i miejsce urodzenia wolontariusza; 

3) numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość; 

4) adres zamieszkania wolontariusza; 

5) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; 

6) czas trwania porozumienia; 

7) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami Ośrodka; 

8) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki; 

9) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia. 

4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z pracownikami Ośrodka 

oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby. 
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§15b. 

1. W Ośrodku powołane jest i prowadzi działalność Szkolne Koło Wolontariatu.  

 2. Celem wolontariatu szkolnego jest:  

1) zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby innych;  

2) rozwijanie empatii i rozumienia dla potrzeb innych ludzi; 

3) poszerzanie wiedzy uczniów o różnego rodzaju możliwościach pomocy potrzebującym; 

4) inspirowanie uczniów do efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez niesienie wsparcia innym 

ludziom;  

5) zwiększenie satysfakcji z wykonywanych działań;  

6) kreowanie twórczej atmosfery w Ośrodku, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych 

zainteresowań;  

7) nabywanie i  utrwalanie doświadczeń i umiejętności społecznych;  

8) kształtowanie umiejętności działania zespołowego;  

9) kultywowanie i wzbogacanie tradycji placówki zgodnie z założeniami programu wychowawczo – 

profilaktycznego. 

3. Sposób realizacji zadań w zakresie wolontariatu szkolnego:  

1) podejmowanie własnej aktywności wolontariuszy w celu zaspokojenia potrzeb Ośrodka;  

2) organizacja lub włączanie się  do akcji charytatywnych organizowanych na terenie placówki bądź 

w szerszym środowisku;  

3) prowadzenie działań informacyjnych o formach i roli wolontariatu, popularyzacja jego szczytnych 

idei. 

4. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu  musi być osoba pełnoletnia, wskazana przez dyrekcję 

Ośrodka, jak też i samych uczniów. 

 

§ 16. 

1. Ośrodek udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkół i placówki, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu  szkoły i placówki oraz 

w środowisku społecznym.   

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w placówce rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Ośrodku organizuje dyrektor. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Ośrodku udzielana jest z inicjatywy: 
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1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora Ośrodka; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia  

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

9. W Ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1)zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

5) porad i konsultacji; 

6) warsztatów. 

10. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w Ośrodku 

jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz 

specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez 

dyrektora Ośrodka. 

11. Do zadań zespołu należy: 

1) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), uwzględniającego 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia; 

2) planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

3) dokonywanie co najmniej dwa raz w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania poziomu ucznia, z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy 

psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi, w miarę potrzeb modyfikacja IPET; 

4) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego i sposobu jego realizacji - w przypadku 

ucznia kl. VII-VIII Szkoły Podstawowej. 

12. Dyrektor Ośrodka ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Formy, sposoby 

i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane są uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym opracowywanym dla ucznia na podstawie przepisów szczegółowych.  

13. Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem określa działania 

wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 
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dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowywanym dla ucznia. 

14. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych 

działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

14a. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy lub 

dyrektor placówki, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia 

wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

14b. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust. 14a, wynika, że mimo udzielanej uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole lub 

placówce, dyrektor  placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do 

publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania 

problemu ucznia. 

15. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu. 

16. Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej zespół współpracuje z rodzicem 

ucznia lub pełnoletnim uczniem. 

17. W Ośrodku realizowane są zadania wynikające z wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego.  

18. W placówce zatrudniony jest nauczyciel posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa 

zawodowego.  

19. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez placówkę, 

mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.  

20. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczo - profilaktycznego Ośrodka i 

służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz 

rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.  

21. Doradztwo zawodowe zakłada kształcenie i rozwijanie u uczniów świadomości własnych możliwości 

psychofizycznych, poznawanie różnych zawodów, kwalifikacji i stanowisk pracy oraz możliwości 

uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.  

22.  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje głównie uczniów, jak również 

nauczycieli i rodziców. Prowadzony jest z wykorzystaniem zasobów środowiska. 

  

§ 17. 

1. Dla realizacji zadań statutowych Ośrodek posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia,                    

a w szczególności: 

    1) pokoje mieszkalne urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami 

rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi; 

     2) pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych; 

     2a) pomieszczenia umożliwiające organizację spotkań całej społeczności Ośrodka; 

     2b) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz do indywidualnej pracy  

z wychowankiem; 

    2c) bibliotekę; 

    3)  miejsce umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, posiadające 

odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności i spożywania posiłków (stołówkę, 

jadalnię, pracownię gospodarstwa domowego); 

    4)  pomieszczenia do sprawowania opieki zdrowotnej (gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej, pokój dla chorych); 

     4a) miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie; 

    4b) łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność  

z zasadami higieny; 

5) szatnię, pralnię, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, teren rekreacyjny. 
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2. Biblioteka Ośrodka służy do: 

1) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań  uczniów oraz wyrabiana i pogłębiania 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

2) przygotowania uczniów i wychowanków do efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjno-komunikacyjną; 

3) organizowania różnorodnych działań rozwijających wśród uczniów i wychowanków wrażliwość 

kulturową i społeczną; 

4) realizacji codziennych zadań dydaktyczno-wychowawczych i pracy twórczej; 

5) wspierania doskonalenia zawodowego i rozwijania warsztatu pracy nauczycieli; 

6) podnoszenia kompetencji pedagogicznych rodziców; 

7) przygotowaniu uczniów do korzystania z innych typów bibliotek. 

3. Z Biblioteki mogą nieodpłatnie korzystać: 

1) uczniowie i wychowankowie Ośrodka; 

2) nauczyciele i pracownicy placówki; 

3) rodzice uczniów i wychowanków. 

4. Biblioteka szkolna jest miejscem gromadzenia i udostępniania następujących zbiorów: 

1) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

2) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z odrębnym regulaminem; 

3) lektury szkole; 

4) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

5) beletrystyka dla dzieci i młodzieży; 

6) wydawnictwa z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, 

7) czasopisma dla dzieci i młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 

8)  wydawnictwa stanowiące pomoce w pracy dydaktyczno –wychowawczej; 

9) wydawnictwa związane z regionem; 

10) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania; 

11) materiały audiowizualne. 

5. Czas pracy Biblioteki: 

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 

roku szkolnego; 

2) dni i godziny udostępniania zbiorów ustalane są w zależności od potrzeb osób korzystających  

z zasobów Biblioteki. 

6. W realizacji swoich zadań Biblioteka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w tym z innymi 

bibliotekami. 

7. Inwentaryzacja księgozbioru Biblioteki odbywa się z uwzględnieniem przepisów wydanych na 

podstawie ustawy o bibliotekach. 

                                                            

§ 18. 

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wychowankom Ośrodka na zasadach określonych  w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 19. 

1. W Ośrodku mogą odbywać praktyki słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli, studenci. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

 

§ 19a. 

1. Praca Ośrodka opiera się na współpracy z wieloma instytucjami. Należą do nich m.in.:  

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku – opracowywanie na potrzeby Poradni 

informacji o uczniach; opracowywanie/modyfikowanie i realizowanie Indywidualnych Programów 
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Edukacyjno-Terapeutycznych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych 

przez Poradnię; udział w różnego rodzaju formach wsparcia, doskonalenia zawodowego 

i konsultacjach oferowanych przez Poradnię; 

2) Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Pułtusku, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Pułtusku – wspieranie działań 

wychowawczo-profilaktycznych Ośrodka w formie pogadanek, spotkań tematycznych, konkursów, 

akcji, projekcji filmów, warsztatów, pokazów;  

3) powiatowe centra pomocy rodzinie – współpraca w ramach sprawowania nadzoru nad 

wykonywaniem przez rodziny zastępcze swoich zadań; pomoc wychowankom w procesie 

usamodzielniania się; dofinansowanie do wyjazdów rehabilitacyjno-wypoczynkowych uczniów;  

współpraca w zakresie korzystania ze środków PFRON; opracowywanie informacji dla potrzeb 

zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności; 

4) miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej - rozpoznanie środowiska ucznia; finansowanie lub 

dofinansowanie posiłków spożywanych przez uczniów w placówce; współpraca mająca na celu  

poprawę sytuacji materialno-bytowej uczniów oraz ich rodzin;   

5) Szpital Powiatowy Gajda-Med. sp. z o.o. w Pułtusku - świadczenie usług z zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad uczniami; wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych Ośrodka w 

formie pogadanek, spotkań tematycznych, akcji, projekcji filmów, warsztatów, pokazów;     

6) Starostwo Powiatowe w Pułtusku – współpraca w ramach realizacji ustawowych kompetencji jako 

organu prowadzącego Ośrodek; udział w uroczystościach szkolnych, zawodach, konkursach, 

prezentacjach, akcjach; współpraca podczas aplikowania o środki EFS oraz z innych źródeł 

finansowania; 

7) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mateusza w Pułtusku oraz parafie, z których pochodzą 

uczniowie placówki - zapraszanie księży na uroczystości szkolne, w tym o charakterze religijnym; 

przygotowywanie uczniów do przyjęcia sakramentów; coroczne organizowanie mszy św. w intencji 

Patrona i społeczności placówki; 

 8) Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewel oraz Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku - udział 

uczniów w lekcjach bibliotecznych; udział w wystawach okazjonalnych, konkursach, akcjach, 

uroczystościach, spotkaniach autorskich; wykonywanie przez uczniów prac użytecznych na rzec 

bibliotek; udział nauczycieli w różnych formach wsparcia; 

9) zakłady pracy, punkty usługowe, lokalne urzędy i instytucje – wspieranie działalności statutowej 

Ośrodka, w tym współpraca w ramach realizacji poszczególnych podstaw programowych;   

10) Sąd Rodzinny i Nieletnich w Pułtusku -  współpraca z  kuratorami społecznymi i zawodowymi  

uczniów oraz ich rodzin; wspólne ustalanie i wdrażanie spójnych oddziaływań wobec uczniów oraz 

ich rodzin; przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji na potrzeby sądu; 

11) okoliczne przedszkola oraz szkoły ogólnodostępne – współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi 

w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów 

niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół; organizowanie spotkań integracyjnych; udział 

w konkursach, zawodach, prezentacjach, akcjach; 

12) Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pułtusku - udział w konkursach i akcjach 

o charakterze prozdrowotnym. 

 

§ 19b. 

1. Praca Ośrodka może być wspierana poprzez współpracę ze stowarzyszeniami oraz innymi 

organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 

rodzin. 

2. Współpraca ta może przybierać różne formy, w tym może polega na realizacji innowacyjnych 

rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę, jakości 

pracy Ośrodka.  
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                       SZKOŁY  WCHODZĄCE  W  SKŁAD  OŚRODKA                                                                                       
 

§ 20. 

1. Poszczególne szkoły wchodzące w skład Ośrodka pełnią określone zadania dydaktyczne, 

wychowawczo-opiekuńcze i rewalidacyjne; 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do ich indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na 

podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane 

są na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym na komunikowanie się ucznia z otoczeniem oraz 

wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym - działania o charakterze rewalidacyjnym;  

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a w przypadku ucznia klasy VII 

i VIII szkoły podstawowej, klas gimnazjum – także działania z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę lub 

ośrodek, zadań statutowych; 

4. Program opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną; 

5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego 

kształcenie w szkole lub ośrodku, albo 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

3) (uchylony). 

6. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także 

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia. Osoba koordynująca pracę zespołu zawiadamia rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. 

7. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz IPET-u. 

8. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców 

grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób 

uczestniczących w spotkaniu zespołu. 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA  

Z KLASAMI DOTYCHCZASOWEGO  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO  

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 
 

I. ODDZIAŁY  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM 

                                                                             

 

§ 21. 

1.Cele szkoły: 

       1) Celem głównym w szkole podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich  

            harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. 

       2)  Celami kształcenia ogólnego w szkole podstawowej są: 

a) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii 

i praktyk, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 

b) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

c) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 

1a. Zadania szkoły: 

1) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stworzenie im 

warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, na 

zajęciach z różnych przedmiotów; 

2) kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

3) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu 

i społecznemu, takich jak: uczciwość, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość 

do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw;  

4) kształtowanie postawy obywatelskiej poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

innych kultur i tradycji oraz eliminowanie wszelkiej dyskryminacji.   

1b. Sposoby realizacji zadań: 

1) aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnej (udział w imprezach lokalnych, poznanie 

infrastruktury lokalnej); 

2) korzystanie z pracowni specjalistycznych znajdujących się w SOSW i w środowisku lokalnym; 

3) udział wszystkich uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

3a) udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych; 

3b) prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

4) udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wycieczkach, 

konkursach, zawodach i prezentacjach różnego szczebla; 

       5) organizacja spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji; 

       6) inne stosownie do potrzeb i możliwości uczniów i placówki. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 
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1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

2) udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

2a. Szczegółowe zasady oceniania określa „Wewnątrzszkolne ocenienie uczniów z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku”. 

3. (uchylony) 

4.  (uchylony)    

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. (uchylony) 

9. (uchylony)        

10. (uchylony) 

11. (uchylony) 

11a. (uchylony)   

11b. (uchylony) 

11c. (uchylony) 

12. (uchylony). 

12a(uchylony)  

12b. (uchylony) 

13. (uchylony) 

14. (uchylony) 

15.  (uchylony)  

15a. (uchylony) 

15b. (uchylony)  

16. (uchylony)  

17. (uchylony) 

18. (uchylony) 

19. (uchylony)  

20. (uchylony) 

21. (uchylony). 

22. (uchylony)  

23. (uchylony)  

24. (uchylony) 

25. (uchylony)  

26. (uchylony) 

27. (uchylony) 

28. (uchylony) 

 

§ 21a.   

Cele, zadania i sposoby realizacji zadań, w  odniesieniu do uczniów realizujących podstawę programową 

określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
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dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 

z 2017r. poz. 356), są następujące: 

1.Cele szkoły. 

1) dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia; 

2) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

3) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

4) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

5) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

6) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

7) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

8) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

9) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

10) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

11) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

12) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość; 

13) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

14) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 2. Zadania szkoły: 

1) łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, wdrażanie do wykonywania obowiązków ucznia 

oraz wdrażanie do samorozwoju; 

2) zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki; 

3) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

4) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich 

i innych tekstów kultury; 

5) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego 

i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, 

wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem 

i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych 

przedmiotów; 

6) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego 

poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na 

wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci; 

7) dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się uczniów; 

8) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu 

prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania 

profilaktyki; 

9) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, 

w tym do angażowania się w wolontariat;  
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10) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;  

11) kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego;  

12) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

13) kształtowanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie;  

14) podejmowanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb; 

15) ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości. 

3. Sposoby realizacji zadań: 

1) aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnej (udział w imprezach lokalnych, poznanie 

infrastruktury lokalnej); 

2) korzystanie z pracowni specjalistycznych znajdujących się w SOSW i w środowisku lokalnym; 

3) udział wszystkich uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w tym w zajęciach 

z zakresu doradztwa zawodowego; 

3a) udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych; 

3b) prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wycieczkach, 

konkursach, zawodach i prezentacjach różnego szczebla; 

       5) organizacja spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji; 

       6) korzystanie z oferty biblioteki szkolnej i bibliotek lokalnych; 

       7) realizacja projektów edukacyjnych; 

       8) włączanie się w prace Klubu Wolontariatu  

       9) inne stosownie do potrzeb i możliwości uczniów i placówki; 

 

§ 22. 

  1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie  klasowo-

lekcyjnym. 

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

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

  3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,       

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2. Nauczyciel ma możliwość 

regulowania długości zajęć i przerw zależnie od stosowanych metod pracy i uwarunkowań 

psychofizycznych uczniów. 

  4. Liczba uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi od  10  do  16. 

  5. W przypadku występowania niepełnosprawności sprzężonych, liczbę uczniów obniża się o 2. 

  6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale  może być 

niższa od określonej w ust. 4 i 5. 

  7.  Każdy etap edukacyjny może zostać przedłużony o jeden rok.  

 7a. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole podstawowej jest prowadzone nie 

dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. 

  7b. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia, jednakże dziecko ma prawo do rozpoczęcia 

edukacji szkolnej od 6 roku życia. 

  7c. Dzieciom, które maja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć obowiązek 

szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym 

dziecko kończy 9 lat. 

  8. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 

5 uczniów. 

  9. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach, w których liczba 

uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej, oddzielnie dla dziewcząt                  
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i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców jest mniejsza niż  5, zajęcia  prowadzi się 

w grupach międzyoddziałowych, w tym międzyklasowych. 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest                        

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego       

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

11. Dyrektor Ośrodka może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

12. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

 

§ 22a.  W  odniesieniu do uczniów realizujących podstawę programową określoną w załączniku nr 2 do  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017r. poz. 356): 

1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie  klasowo-

lekcyjnym. 

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

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas 

tych zajęć w okresie tygodniowym. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,       

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.  

5. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi 

nie więcej niż 16. 

6. Uczniom można przedłużyć okres nauki: 

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

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

7 Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii zespołu do 

spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz uzyskaniu zgodny rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

8. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole podstawowej jest prowadzone nie dłużej 

niż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. 

9. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia, jednakże dziecko ma prawo do rozpoczęcia 

edukacji szkolnej od 6 roku życia. 

10. Dzieciom, które posiadają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć obowiązek 

szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko 

kończy 9 lat. 

11. W klasach IV-VIII  zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców, z tym że liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów 

z daną niepełnosprawnością  w oddziale specjalnym.. 

12. Dyrektor Ośrodka może powołać na czas określony lub nieokreślony zespoły nauczycieli, których 

pracą kieruje przewodniczący. 
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II. ODDZIAŁY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM 

LUB ZNACZNYM 

 

§ 23. 

1. Cele edukacyjne. 

    Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego,       

rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego     

możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako       

niezależnej osoby, oraz aby: 

1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub  pozawerbalnie; 

2) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb            

życiowych; 

3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności                         

i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie; 

4) mógł uczestniczyć w rożnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej 

zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych normy współżycia, zachowując prawo do 

swojej indywidualności;  

5) rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze; 

6) mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu; 

7) posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz 

umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron. 

1a. Zadania szkoły:  

1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, 

wzmacniania własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego w procesie integracji ze 

środowiskiem, jednocześnie wspierających aktywność i uczestniczenia w życiu klasy i szkoły; 

nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem; 

2) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie  

opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

3) zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wynikających z jego 

potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Na zajęciach 

rewalidacyjnych pożądane jest łączenie uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi. 

4) zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności społecznych 

i materialnych warunków umożliwiających: 

a) nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między 

uczniami; 

b) kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających 

doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, 

wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami; 

c) rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), 

komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub wspomagających bądź 

alternatywnych metod komunikacji;  

d) wspieranie rozwoju komunikacji na każdych zajęciach i we wszystkich sytuacjach szkolnych 

i pozaszkolnych;  

e) rozwijanie i utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych: stosunki przestrzenne, liczenie, 

mierzenie, ważenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, poznawanie stosunków czasowych;  

f) naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji;  

g) wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia, oraz nabywania 

języka (przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym 
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także umiejętności czytania i pisania w dostępnej modalności, jak również zdobywania 

elementarnych umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym życiu;  

h) udział w różnego rodzaju zabawach: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, ruchowych, 

muzyczno-ruchowych, tematycznych i innych;  

i) rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju 

psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);  

j) wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych 

z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności;  

k) uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności 

uczuciowej;  

l) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; uczenie 

umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych;  

m) uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego; poznawanie 

środowiska przyrodniczego, rozbudzanie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody 

i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;  

n) uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które mogą 

napotkać w życiu; 

o) przygotowywanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny; wprowadzanie elementów 

wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o seksualności człowieka; 

p) uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych 

osób;  

q) kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;  

r) rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za 

własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;  

s) zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach 

życiowych; korzystanie z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu;  

t) korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń 

i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komunikowanie 

się;  

u) rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami 

uczniów;  

v) poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń 

korzysta i będzie korzystał w przyszłości;  

w) udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, 

uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń;  

x) uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce 

i krajoznawstwie; 

y) przygotowanie ucznia do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w niej udziału;  

z) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu. 

1b. Sposoby realizacji zadań: 

1) udział uczniów w zajęciach lekcyjnych i w wybranych formach aktywności pozalekcyjnej (koła 

zainteresowań, wycieczki, konkursy, zawody); 

1a) udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych; 

1b) prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

2) organizacja spotkań z rówieśnikami, przedstawicielami różnych zawodów, władz samorządowych, 

integrowanie ze środowiskiem i grupami rówieśników ze szkół masowych; 

3) udział w zajęciach specjalistycznych, olimpiadach, mityngach; 

4) przeprowadzanie spotkań (pogadanek i ćwiczeń praktycznych) z pielęgniarką szkolną; 
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5) korzystanie przez uczniów z pracowni specjalistycznych znajdujących się w SOSW; 

6) integrowanie środowiska rodzinnego poprzez udział rodziców w uroczystościach  szkolnych m.in.: 

    Jasełkach, Wigilii, Misterium Męki Pańskiej, Dniu Patrona Ośrodka; 

7) inne stosownie do potrzeb i możliwości uczniów i placówki. 

  2. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się prowadzenie zajęć 

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

  4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 3. Nauczyciel ma możliwość 

regulowania długości zajęć i przerw zależnie od stosowanych metod pracy i uwarunkowań 

psychofizycznych uczniów. 

  5. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut, jedna przerwa powinna być dłuższa 

i wynosić nie mniej niż 15 minut. 

  6. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 8. 

  7. Liczba uczniów w oddziale dla z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie więcej niż 4 . 

  8. (uchylony) 

  9. (uchylony) 

10. Uczniom można przedłużyć okres nauki: 

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

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

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii zespołu do 

spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz uzyskaniu zgodny rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

10a. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole podstawowej jest prowadzone nie 

dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. 

11.   (uchylony) 

12. W klasach IV-VIII  zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców, z tym że liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów 

z daną niepełnosprawnością  w oddziale specjalnym. 

12a. (uchylony) 

12b. (uchylony) 

13. W klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. Za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić 

dodatkowo pomoc nauczyciela w klasach V-VIII. 

 

 

§ 24. 

1. W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym  stosuje się wewnątrzszkolny system oceniania, na który składa się: 

1) ocena bieżąca na każdych zajęciach w formie ustnej pochwały lub za pomocą znaczków; 

2) ocena śródroczna poszczególnych umiejętności ucznia dokonywana w indywidualnym    

programie  edukacyjnym; 

3) roczna ocena opisowa dokonywana na zakończenie roku szkolnego w arkuszu ocen z podziałem 

na poszczególne obszary oddziaływania; 

4) dokonanie co najmniej dwa razy w roku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

1a. Szczegółowe zasady oceniania określa „wewnątrzszkolne ocenianie uczniów z umiarkowaną lub 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 

2. (uchylono) 

3. (uchylono) 
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4. (uchylono) 

5. (uchylono) 

6. (uchylono)  

7. (uchylono) 

8. (uchylono) 

9. (uchylono) 

 

§ 25. (uchylony) 

                 

 

 
         

KLASY DOTYCHCZASOWEGO  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO   
 

 

 

III. KLASY DOTYCHCZASOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA  

UCZNIOW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

   W STOPNIU LEKKIM 

 

§ 26. 

1.Celami kształcenia ogólnego w gimnazjum są: 

       1)  przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii  

            i  praktyk; 

       2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

  3)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we  

             współczesnym świecie. 

1a.  Zadania szkoły: 

1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów; 

2) nauczanie języków obcych dostosowane do możliwości ucznia; 

3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie uczniom 

warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na 

zajęciach z różnych przedmiotów; 

4) efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych; 

5) rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

6) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu 

i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 

własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw oraz do pracy zespołowej; 

7) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu 

oraz innych kultur i tradycji, a także zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

1b. Sposoby realizacji: 

1) udział uczniów w zajęciach lekcyjnych i w wybranych formach aktywności   pozalekcyjnej (koła 

zainteresowań, wycieczki, konkursy, zawody); 
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2) aktywny udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, udział w różnorodnych   wycieczkach, 

wyjazdach (np.: kino, teatr, występy, itp.); 

3) organizacja spotkań z władzami samorządowymi, przedstawicielami różnych zawodów, 

z rówieśnikami ze szkół masowych; 

4) inne stosownie do potrzeb i możliwości uczniów i placówki. 

 

§ 27. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne w Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach,  

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

       5) umożliwianie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

1a. Szczegółowe zasady oceniania określa „Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną w Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 

2. (uchylony) 

3.(uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

9. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. 

10. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuję się na świadectwo ukończenia gimnazjum. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego, dyrektor Ośrodka może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 11, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

13. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa „Regulamin realizowania projektów 

edukacyjnych przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w Publicznym Gimnazjum 

Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku”. 

 

§ 28. (uchylony) 

 

§ 29. 

  1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  w  systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

  3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie  od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym  rozkładzie zajęć. 

  4. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut, jedna przerwa powinna być dłuższa              

i wynosić nie mniej niż 15 minut. 
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  4a. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w gimnazjum jest prowadzone nie dłużej niż 

do ukończenia przez dziecko 21 roku życia. 

  5. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim wynosi od 10 do 16. 

 5a. W przypadku, gdy co u najmniej jednego ucznia w oddziale występują  niepełnosprawności        

sprzężone, określone w ust. 5 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. 

 5b. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów              

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

  5c. Etap edukacyjny może zostać przedłużony o 1 rok. 

  6. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

  7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada 

liczbie uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli 

liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach 

międzyoddziałowych, w tym międzyklasowych. 

  8. (uchylony) 

  9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest                        

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego      

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

10. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły  

      problemowo-zadaniowe. 

11. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

12. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

13. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawcy wskazane jest, aby  wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu  edukacyjnego. 

 

 

IV. KLASY DOTYCHCZASOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO   

DLA  UCZNIOW  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 
 

§ 30. 

1. Cele edukacyjne 

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, 

rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego 

możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako 

niezależnej osoby, oraz aby: 

      1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie; 

      2) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych; 

      3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności                         

i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie; 

      4) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej 

zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia,  zachowując prawo do 

swojej inności. 

1a. Zadania szkoły: 

1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego,            

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego 

nauczyciela  z uczniem; 
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2) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie 

opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego; 

3) rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem,          

dorosłym), komunikowanie potrzeb i stanów emocjonalnych; 

4) tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji  życiowych do rozwijania 

umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również 

elementarnych umiejętności matematycznych; 

5) wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą,             

budzenie chęci pomocy innym; 

6) tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, 

przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych  przeżyć związanych           

z pełnionymi rolami; 

7) uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania 

prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość i życzliwość); 

8) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie            

umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

9) uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności            

dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,  uczenie 

obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej; 

10) tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń,              

instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał; 

11) umożliwianie uczniom udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych  w roli 

odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji; 

12) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia             

przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju; 

13) umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania  i szacunku dla 

otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą; 

14) zapewnienie uczniom możliwości udziału w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe 

warunki realizacji projektu edukacyjnego określa odrębny regulamin; 

15) tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału 

w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie; 

16) tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich                  

w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, 

ułatwiających funkcjonowanie w życiu; 

17) zapewnienie uczniom udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój                   

i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizacje treści  podstawy 

programowej; 

18)  zapewnienie uczniom możliwości udziału w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe 

warunki realizacji projektu edukacyjnego określa odrębny regulamin.  

1b. Sposoby realizacji: 

1) udział uczniów w zajęciach edukacyjnych i w wybranych formach aktywności  pozalekcyjnej (koła 

zainteresowań, wycieczki, konkursy, zawody, itp.); 

2) organizacja spotkań z przedstawicielami: władz samorządowych i różnorodnych zawodów; 

3) tworzenie sytuacji wymagających ze strony ucznia zaangażowania emocjonalnego i nabycia 

zachowań pożądanych społecznie; 

4) aktywne uczestniczenie w zawodach, mityngach i innych formach aktywności sportowej; 

5) udział w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój ucznia; 

6) inne stosownie do możliwości uczniów i placówki. 

2. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  

umiarkowanym lub znacznym wynosi od 6 do 8. 
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3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności  sprzężone, 

określoną w ust.2 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby. 

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale   może być 

niższa od określonej w ust. 2 i 3. 

5. Etap edukacyjny może zostać przedłużony o 1  rok.                                                         

6. Podział oddziału na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jest obowiązkowy. Grupa powinna  liczyć nie mniej niż 

5 uczniów. 

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada 

liczbie w oddziale, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców 

w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych, w tym 

międzyklasowych. 

 

§ 31. 

  1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne  prowadzone  w systemie klasowo-lekcyjnym. 

  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

  3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym  rozkładzie zajęć. 

  4. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut ,jedna przerwa powinna być dłuższa             

i wynosić nie mniej niż 15 minut. 

  5. Nauczyciel ma możliwość regulowania długości zajęć i przerw zależnie od stosowanych metod pracy           

i uwarunkowań psychofizycznych uczniów.  

  6. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem                                    

i niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela. 

  7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest                          

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego       

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

  8. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły       

zadaniowe. 

  9. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

10. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

12. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

                      

§ 32. 

1. W Publicznym Gimnazjum Specjalnym stosuje się wewnątrzszkolny system oceniania, na który składa 

się: 

   1) ocena bieżąca w formie pochwały ustnej lub określonych znaczków; 

   2) ocena śródroczna poszczególnych umiejętności ucznia dokonywana w indywidualnym programie 

edukacyjnym; 

   3) roczna ocena opisowa dokonywana na zakończenie roku szkolnego w arkuszu ocen z podziałem na 

poszczególne obszary oddziaływania; 

   4) dokonanie raz w roku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

1a. Szczegółowe zasady oceniania określa „Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów z umiarkowaną lub 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku”. 

2. (uchylony) 
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3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

 

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOASABIAJĄCA DO PRACY  

dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

 

 

§ 32a. 

1. Cele edukacyjne 

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do 

dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym 

rynku pracy, a także utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już 

posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności 

umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez: 

1)  rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów; 

2) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie 

i pokonać lęk przed otoczeniem; 

3)  rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych; 

4) rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielne dokonywane wybory i podejmowane 

decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie 

konsekwencji swoich działań); 

6) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do 

pełnionych ról społecznych;  

7) kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach 

otwartości, partnerstwa i wzajemności; 

8) zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności 

korzystania z nich; 

9) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

10) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu 

zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia; 

11) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia 

w dorosłym życiu; 

12) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia; 

13) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji 

i zaangażowania w pracę; 

14) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności 

praktycznych; 

15) kształtowanie umiejętności autoprezentacji; 

16) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym 

rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych; 
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17) kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia; 

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań; 

19) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez 

podejmowanie różnych aktywności; 

20) zwiększanie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie 

wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji ( w tym w warsztacie terapii zajęciowej, 

środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy 

chronionej, na otwartym rynku pracy) w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości 

i ograniczeń; 

21) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na 

miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka. 

2. Zadania szkoły: 

1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i poczucia 

bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających aktywność i uczestniczenie ucznia 

w życiu klasy i szkoły; 

2) tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych 

uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu; 

3) tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz 

wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia; 

4) poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie 

sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii 

i odpowiedzialności;  

5) pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do 

osobistego zaangażowania; 

6) zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, 

przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowanie do aktywnego 

uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi członkami 

zbiorowości, pełnienie różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych 

spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, w tym porad prawnych; 

7) dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny poziomu umiejętności niezbędnych 

w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie  indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz 

przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia; 

8) wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról 

społecznych, a także umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych, 

przydatnych w codziennym funkcjonowaniu; 

9) zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy 

wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, 

nowoczesnych metod oraz technik; 

10) zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami 

wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości 

kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący 

zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów 

z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość. 

11) wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy. 

12) wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć grupowych 

i konsultacji indywidualnych; 
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13) zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej; 

14) pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji 

związanych z preferencjami predyspozycji ucznia; 

15) zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji 

w wyborze pracy; 

16) pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności 

i umiejętności do wykonywanie tej pracy. 

17) tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi 

czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy; 

18) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną 

i instytucjami promującymi aktywizację  społeczną i zawodową tych osób.  

19) nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie 

mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać 

zatrudnienie; 

20) monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych do 

wykonywania przez uczniów; 

21) tworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności 

szukania pracy; 

22) organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy 

wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy; 

23) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu (w tym 

propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy); 

24) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie. 

25) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw 

i odpowiedzialnych decyzji; 

26) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako 

potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika; 

27) organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach 

społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania 

wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne); 

28) tworzenie warunków uczenia się sposobów spędzania czasu wonnego; 

29) tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji 

i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał; 

30) tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz 

rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju; 

31) tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, 

że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną 

dyskryminacji; 

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

wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu; 

33) przygotowanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy 

o seksualności człowieka; 

34) uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych 

osób; 

35) stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska; 

36) wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia 

efektywności podejmowanych działań; 

37) organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych 

(warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne). 
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3. Nauka w szkole trwa trzy lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia. 

3a. (uchylony) 

4. Etap edukacyjny może zostać przedłużony o 1 rok. 

 

§ 32b. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 8. 

3. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie więcej niż 4 . 

4. (uchyla się) 

 

§ 32c. 

1. Zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach klasowych. 

2. (uchylony) 

3. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt 

i chłopców, z tym że liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów z daną 

niepełnosprawnością  w oddziale specjalnym.” 

4.  (uchylony) 

 

§ 32d. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć          

w innym wymiarze nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa          

i wynosić nie mniej niż 15 minut. 

 

§ 32e. 

1. W Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy stosuje się wewnątrzszkolny system      

oceniania, na który składa się: 

     1) ocena bieżąca w formie pochwały ustnej lub określonych znaczków; 

     2) ocena semestralna poszczególnych umiejętności ucznia dokonywana w indywidualnym  

          programie edukacyjnym; 

3) ocena opisowa w formie "karty oceny ucznia" dokonywana na zakończenie roku szkolnego   

         z podziałem na poszczególne obszary oddziaływania; 

4) dokonanie raz w roku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.  

1a. Szczegółowe zasady oceniania określa „Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów z umiarkowaną lub 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 
 

 

§ 32f. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym  oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą 

zespół, którego zadaniem jest w szczególności utworzenie dla każdego ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego z uwzględnieniem programu przysposabiającego do pracy 

opracowanego dla danego oddziału. 
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§ 32g. 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest wskazane, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, rodzaju 

niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego uczniów oraz ich potrzeb, a także 

warunków środowiskowych szkoły specjalnej. 

 

§ 32h. 

1. Rekrutacja do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy odbywa się na podstawie 

dokumentów:  

  1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

  2) Świadectwa ukończenia Publicznego Gimnazjum;  

  3) Podania kandydata o przyjęcie do szkoły podpisane także przez rodzica (opiekuna prawnego). 

§ 33. (uchylony) 

§ 34. (uchylony) 

§ 35. (uchylony) 

§ 36. (uchylony) 

§ 37. (uchylony) 

 

PUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA 

DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  

 

I. Oddział Przysposabiający do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 
§ 37 a. (uchylony) 

§ 37 b. (uchylony) 

§ 37 c. (uchylony) 

§ 37 d. (uchylony) 

 

 

PRACOWNICY 

 

§ 38. 

1. Zadania placówki realizują odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, bibliotekarz 

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy 

niepedagogiczni, w tym: 

1) pracownicy ekonomiczno-administracyjni (główny księgowy, starszy księgowy, samodzielny 

referent, kierownik gospodarczy, pomoc administracyjna itp.); 

2) pracownicy obsługi (magazynier, zaopatrzeniowiec, woźny, portier, kucharz, pomoce kuchenne, 

kierowca, pomoce nauczyciela, pomoce wychowawcy, konserwatorzy maszyn i urządzeń, robotnik 

gospodarczy, robotnik do pracy lekkiej, pokojowa, praczka itp.); 

3) pielęgniarka.  

2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zatrudnia się 

psychologów i pedagogów.  
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2a. Psychologa zatrudnia się w wymiarze nie niższym niż pełny wymiar zajęć. Dopuszcza się      

zatrudnienie więcej niż jednego psychologa w łącznym wymiarze zajęć nie niższym niż pełny wymiar  

zajęć. 

2b. Pedagoga zatrudnia się w wymiarze nie niższym niż pełny wymiar zajęć. Dopuszcza się zatrudnienie 

więcej niż jednego pedagoga w łącznym wymiarze zajęć nie niższym niż pełny wymiar zajęć. 

W przypadku, gdy liczba wychowanków w Ośrodku przekracza 36, tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć pedagoga zwiększa się o co najmniej 1/4, w przeliczeniu na każdych kolejnych 

12 wychowanków. 

3. Szczegółowy wykaz stanowisk pracowników niepedagogicznych oraz zakres ich obowiązków określa    

    Księga stanowisk Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 

      

§ 39. 

Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora szkół działających w Ośrodku. 

 

§ 40. 

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zatrudniającym więcej niż 15 pracowników         

pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska       

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3.  Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni są w placówce według potrzeb. 

 

§ 41. 

1. Warunki realizacji przez pracownika pedagogicznego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 

określają odrębne przepisy. 

1. Zakres obowiązków urzędników i pracowników ustala dyrektor Ośrodka. 

2. Ze względu na specyfikę placówki, zarówno pracownicy pedagogiczni jak i niepedagogiczni 

obowiązani są stosować spójne oddziaływania wychowawcze. 

2a. Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasami dotychczasowego Publicznego 

Gimnazjum Specjalnego i Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w swoich 

działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem 

uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej 

ucznia i obowiązani są: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

1a) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym na 

podstawie odrębnych przepisów; 

1b) uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli, specjalistów, wychowawców grup wychowawczych 

do spraw dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

z niepełnosprawnością intelektualną, opracowywania/modyfikacji, realizacji i oceny 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

1c) sporządzać semestralne plany dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-terapeutyczne; 

1d) współpracować z innymi osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz jego rodziny; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
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5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

6) prawidłowo i terminowo prowadzić dokumentację szkolną. 

4.  Wychowawcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej wychowanka i obowiązani 

są: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami ośrodka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

2) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym na 

podstawie odrębnych przepisów; 

3) uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli, specjalistów, wychowawców grup wychowawczych 

do spraw dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

z niepełnosprawnością intelektualną, opracowywania/modyfikacji, realizacji i oceny 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

4) współpracować z innymi osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka 

z niepełnoprawnością intelektualna oraz jego rodziny, a w przypadkach uzasadnionych sytuacją 

rodziny wychowanka, współpracować odpowiednio do potrzeb z ośrodkami pomocy społecznej 

oraz z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, w szczególności w celu zapewnienia pomocy 

usamodzielniającym się wychowankom ;  

      5) dążyć do pełni rozwoju osobowości wychowanka i własnej; 

6) wychowywać podopiecznych w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

7) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

8) zapewnić i ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków w czasie 

zajęć organizowanych przez ośrodek; 

9) wdrażać wychowanków, na miarę możliwości, do samoobsługi i samodzielnego udziału w życiu 

społecznym; 

10) zapewnić wychowankom pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu odpowiednio do ich 

indywidualnych potrzeb; 

11) zapewniać bezpieczeństwo, dbać o higienę osobistą i zdrowie wychowanków; 

12) wdrażać dzieci do utrzymania czystości odzieży, bielizny, obuwia oraz do utrzymania na 

odpowiednim poziomie stanu estetycznego pomieszczeń Ośrodka i otoczeniu, jak również do 

poszanowania mienia ośrodka i mienia społecznego; 

13) prowadzić obserwacje wychowanków oraz wymieniać informacje na ich temat z nauczycielami 

i rodzicami; 

14) sporządzać semestralne plany pracy wychowawczej; 

15) prawidłowo i terminowo prowadzić dokumentację dotyczącą Ośrodka. 

5. Każdy nauczyciel i wychowawca w SOSW obowiązany jest respektować prawa  ucznia/wychowanka 

oraz prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka. 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

7a. Do obowiązków pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
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niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i placówce w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia  

w życiu szkoły i placówki; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji  

i uzdolnień uczniów ; 

8) 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, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

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

i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7b. 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 właściwych 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. 

7c. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności: 

1) aktywne wspomaganie nauczania przedmiotowego edukacją czytelniczą poprzez organizowanie 

różnego rodzaju akcji, przeglądów, konkursów, prezentacji itp.; 

2)  kompletowanie i udostępnienie księgozbioru pod kątem oferty edukacyjnej i potrzeb 

społeczności Ośrodka; 

3) gromadzenie i udostępnienie zbiorów multimedialnych oraz innego rodzaju pomocy 

dydaktycznych; 

4)  współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów i zajęć; 

5) uczenie wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania przez uczniów  informacji; 

6) prowadzenie zajęć bibliotecznych z uczniami i wychowankami Ośrodka; 

7) prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru; 

8) dokonywanie okresowej inwentaryzacji zasobów biblioteki;  

9) współpraca z lokalnymi bibliotekami. 

8. W Ośrodku działa koordynator ds. bezpieczeństwa integrujący działania wszystkich podmiotów 

szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz współpracuje ze środowiskiem na rzecz 

bezpieczeństwa w placówce. 
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UCZNIOWIE I W Y C H O W A N K O W I E 

 

§ 42. 

1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań 

wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz posiadają 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rok 

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

specjalnego. 

2. Wychowanków do Ośrodka kieruje organ prowadzący. 

3. Podstawą skierowania do Ośrodka jest pisemny wniosek rodzica wraz z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawność sprzężoną. 

 4. Wraz ze skierowaniem do placówki organ kierujący przesyła: 

     1) (uchylony) 

     2) (uchylony); 

     3) dokumenty szkolne; 

     4) (uchylony) 

     5) (uchylony) 

5. Do szkół specjalnych przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  

lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadające         

orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.  

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. (uchylony)   

9. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej do szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły 

publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły 

publicznej decyduje dyrektor szkoły. 

10. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu 

albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której 

uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu 

nauczania ucznia. 

11. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin 

klasyfikacyjny.  

12. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do 

odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych.  

 

§ 43. 

1.  Wychowankami Ośrodka mogą być dzieci i młodzież do 24 roku życia. 

2. (uchylony) 

 

§ 44. (uchylony) 

 

 

 



 41 

§ 45. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, w Ośrodku działa stołówka. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci 

i młodzieży przebywających w Ośrodku wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości 

kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. Do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków 

nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów 

utrzymania stołówki. 

2. Wysokość opłat za posiłki, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

3. Organ prowadzący Ośrodek może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) z całości lub części opłat. 

Opłata wnoszona za posiłki w stołówce Ośrodka może być refundowana przez inny podmiot na 

podstawie umowy zawartej z dyrektorem Ośrodka.  

4. Za niepełny miesiąc pobytu w placówce, z uzasadnionych powodów, odpłatność ulega zmniejszeniu 

proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu. 

 

§ 46. (uchylony) 

 

§ 47.  

1. Pobyt w Ośrodku, ustaje z powodu: 

    1) (uchylony) 

    2) osiągnięcia przez ucznia lub wychowanka górnej granicy wieku określonego w statucie placówki, 

z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed zakończeniem  roku szkolnego, 

pobyt w placówce przedłuża się do zakończenia roku szkolnego; 

    3) skreślenia z listy uczniów lub wychowanków placówki; 

    4) rezygnacji rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka z pobytu w Ośrodku; 

    5) upływu terminu ważności skierowania do Ośrodka. 

2. Skreślenie ucznia lub wychowanka z listy, z zastrzeżeniem ust. 3,  następuje w przypadku: 

    1) wyczerpania statutowych kar względem ucznia lub wychowanka; 

    2) demoralizującego wpływu ucznia lub wychowanka na społeczność Ośrodka; 

    3) naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby. 

3. Nie można skreślić z listy ucznia niepełnoletniego. W przypadkach określonych w ust. 2 dyrektor 

Ośrodka może jedynie wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie go 

do innej szkoły. 

4. W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka przez wychowanka, dyrektor Ośrodka przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające oraz powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) 

wychowanka, w razie potrzeby również Policję. 

 

§ 48. 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach osobistych; 

2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania, postępów w nauce lub oceny swej pracy przez 

nauczyciela; 

3) opiniowania propozycji oceny z zachowania swoich kolegów; 

4) sprawiedliwości i jawności w ocenianiu; 

5) poprawy oceny w ustalonym terminie; 

6) proszenia o wytłumaczenie, jeśli czegoś nie rozumie; 

7) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi Ośrodka i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich wyjaśnień i pomocy; 

8) mówienia co myśli i czuje, pamiętając o tym, by nie obrazić innych; 
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9) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień indywidualnych poprzez uczestniczenie po 

lekcjach w wybranych przez siebie kołach zainteresowań; 

10) organizowania w szkole, w porozumieniu z dyrektorem, różnego rodzaju zabaw, gier, konkursów; 

11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

12) bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

13) powiadamiania o przyznanych mu nagrodach i karach. 

2. Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegania zasady poszanowania godności i własności innych osób; 

2) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz  uczniom; 

3) brania aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 

właściwego zachowywania się w ich trakcie; 

4) starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela; 

5) przestrzegania zakazu dotyczącego opuszczania terenu obiektu szkolnego w czasie 

przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia lekcyjne i podczas przerw między tymi zajęciami; 

6) uczestniczenia w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska; 

7) dbania o ład i porządek w szkole; 

8) dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób; 

9) dbania o schludny wygląd; 

10) przestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć edukacyjnych; wnoszenie ich na teren placówki odbywa się na wyłączną 

odpowiedzialność rodziców lub pełnoletniego ucznia, a korzystania z nich możliwe jest w czasie 

przerw międzylekcyjnych;” 

11) bycia punktualnym; 

12) zmieniania obuwia; 

13) dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu oraz godnego, kulturalnego 

zachowania się w szkole i poza nią. 

3.  Rodzice lub uczniowie pełnoletni są zobowiązani usprawiedliwiać nieobecność uczniów na zajęciach 

edukacyjnych w terminie 7 dni od faktu jej zaistnienia w formie ustnej lub pisemnej.” 

4. W placówce nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju. Określono 

zasady ubierania się uczniów lub wychowanków na terenie Ośrodka w sposób następujący: 

1) w placówce obowiązuje strój dowolny, skromny bez zbędnych dodatków (np. czapek noszonych 

w pomieszczeniach, wulgarnych napisów na koszulce itp.); 

2) ubrania powinny być dostosowane do okoliczności, np. podczas uroczystości szkolnych 

obowiązuje strój galowy (białe bluzki, koszule, ciemne spodnie lub spódnice), niedozwolone jest 

noszenie zbyt krótkich spódnic, dużych dekoltów; 

3) ubranie powinno być czyste, uprasowane, estetyczne, dostosowane do warunków 

atmosferycznych. 

5. Wychowanek ma prawo do: 

1) poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach osobistych; 

2) zgłaszania swoich propozycji co do udoskonaleń w placówce; 

3) współorganizowania i uczestniczenia we wszelkich zajęciach odbywających się w Ośrodku; 

4) korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości 

organizowania czasu wolnego; 

5) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących; 

6) wdrażania do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych; 

7) rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień indywidualnych; 

8) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 

wszystkich sprawach dotyczących pobytu w Ośrodku; 

9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 
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 6. Wychowanek ma obowiązek: 

1) traktowania Ośrodka jak własnego domu rodzinnego i dbania o jego dobrą opinię w środowisku; 

2) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku oraz jego otoczeniu; 

3) przestrzegania rozkładu dnia przyjętego w Ośrodku; 

4) godnego reprezentowania Ośrodka na zewnątrz; 

5) wypełniania dyżurów zgodnie z tygodniowym rozkładem obowiązującym w grupie; 

6) sumiennego wykonywania powierzonych obowiązków; 

7) dbania o własne zdrowie, higienę osobistą, estetykę ubioru oraz kulturę słowa; 

8) dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób; 

9) okazywania szacunku pracownikom Ośrodka i innym wychowankom; 

10) przestrzegania zakazu dotyczącego opuszczania terenu Ośrodka bez zgody wychowawcy; 

11) przestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć wychowawczych; wnoszenie ich na teren placówki odbywa się na wyłączną 

odpowiedzialność rodziców lub pełnoletniego wychowanka,  a korzystanie z nich jest możliwe 

w czasie wolnym wychowanka. 

7. Poziomy rozwiązywania sytuacji problemowych w szkołach: 

1) konflikt uczeń-uczeń – mediatorem jest nauczyciel, u którego konflikt nastąpił; 

2) konflikt uczeń-nauczyciel - mediatorem jest wychowawca klasy; 

3) konflikt uczeń-wychowawca - mediatorem jest dyrektor Ośrodka. 

8. Poziomy rozwiązywania sytuacji problemowych w grupach wychowawczych: 

1) konflikt wychowanek-wychowanek - mediatorem jest wychowawca, u którego konflikt nastąpił; 

2) wychowanek-wychowawca - mediatorem jest kierownik Ośrodka. 

 

§ 49. 

1.  Uczeń za rzetelną naukę, działalność na rzecz Ośrodka, wzorową postawę oraz wybitne osiągnięcia   

     może otrzymać następujące nagrody: 

1)  znaczek przyznany wg wewnątrzklasowego systemu oceniania; 

2)  pochwałę wychowawcy klasy, pochwałę dyrektora Ośrodka; 

3) pochwałę wychowawcy klasy lub dyrektora Ośrodka udzieloną publicznie wobec uczniów, 

nauczycieli i rodziców; 

4) dyplom uznania i list pochwalny do rodziców; 

5) nagrodę rzeczową; 

6) świadectwo z wyróżnieniem. 

2. Uczeń za lekceważenie i niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich oraz nieodpowiednie    

    zachowanie może otrzymać następujące kary: 

1) upomnienie lub naganę wychowawcy; 

2) upomnienie lub naganę dyrektora Ośrodka udzieloną publicznie wobec uczniów i nauczycieli; 

3) upomnienie lub naganę dyrektora Ośrodka wpisaną do dokumentów ucznia; 

4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

5) zawieszenie w prawach ucznia na czas określony. 

3. Wychowanek za sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, działalność na rzecz Ośrodka, 

wzorową postawę oraz wybitne osiągnięcia może otrzymać następujące nagrody: 

       1)  ustną lub pisemną pochwałę wychowawcy grupy; 

2)  pochwałę kierownika Ośrodka; 

3) pochwałę wychowawcy grupy lub kierownika Ośrodka udzieloną publicznie wobec 

wychowawców, wychowanków i rodziców; 

4) list pochwalny do rodziców; 

5) nagrodę rzeczową; 

6) odznakę „Wzorowego wychowanka”. 
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4. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność Ośrodka, 

nieprzestrzeganie regulaminu Ośrodka oraz niewywiązywanie się z obowiązków wychowanek może 

otrzymać następujące kary: 

1) ustne upomnienie lub pisemną naganę udzieloną przez wychowawcę grupy; 

2) upomnienie lub naganę kierownika Ośrodka; 

3) zakaz udziału w organizowanych imprezach. 

5. O nagrodach i karach przyznanych uczniowi/wychowankowi powiadamia się rodziców. 

6. Rada Pedagogiczna Ośrodka może ustalić odznaki dla wyróżniających się uczniów i wychowanków. 

7. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia/wychowanka Ośrodka: 

     1) uczeń/wychowanek lub jego rodzice/opiekunowie maja prawo złożyć skargę w przypadku  

          naruszenia praw ucznia/wychowanka; 

      2) skarga może być złożona do  wicedyrektora lub kierownika  Ośrodka; 

      3) rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 14 dni; 

      4) od decyzji  wicedyrektora lub kierownika Ośrodka wychowanek może się odwołać do Dyrektora  

          Ośrodka. 

8. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi/wychowankowi nagrody: 

1) uczniowi/wychowankowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń wobec 

zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest ona nieadekwatna do osiągnięć; 

2) zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem  musi być złożone w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 dni 

od przyznania nagrody; 

3) W celu rozpatrzenia zastrzeżeń  dyrektor Ośrodka powołuje komisję w składzie:  

a) wychowawca oddziału/grupy wychowawczej, jako przewodniczący;  

b) wicedyrektor; 

c) pedagog szkolny;  

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego/Samorządu Mieszkańców. 

4)  Komisja rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 3 dni od ich złożenia w glosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów. O wyniku prac komisji, jej przewodniczący, informuje na piśmie dyrektora 

Ośrodka.  

5) O wyniku rozstrzygnięć, dyrektor Ośrodka, powiadamia rodziców lub ucznia/wychowanka na 

piśmie.  

6). Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

9. Tryb odwołania się od kary wymierzonej uczniowi/wychowankowi: 

1) uczniom/wychowankom lub ich rodzicom przysługuje prawo pisemnego odwołania od kar 

wymierzonej uczniowi/wychowankowi;  

2) dyrektor Ośrodka w porozumieniu z wychowawcą klasy/grupy wychowawczej, pedagogiem 

szkolnym i przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego/Samorządu Mieszkańców, 

a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej 

rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni; 

3) o podjętym rozstrzygnięciu odwołania uczeń/wychowanek lub ich rodzic zapoznawany jest 

w obecności wychowawcy oddziału/grupy wychowawczej.  

4. Od decyzji podjętej przez dyrektora Ośrodka odwołanie nie przysługuje.  

 

§ 49a. 

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami i wychowankami przebywającymi w Ośrodku podczas zajęć  

    obowiązkowych i dodatkowych są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren Ośrodka nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do: 

     a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa  na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie     

         wolno uczniów i wychowanków zostawiać bez opieki; 

     b) pełnienia dyżurów na przerwach  w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu ustalonego  

         przez dyrektora; 
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     c) wprowadzania uczniów i wychowanków do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów  

        obowiązujących w tych  pomieszczeniach. 

2) W sali rekreacyjnej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu 

sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie dzieci  

i młodzieży, asekuruje ich podczas ćwiczeń na przyrządzie. 

2. W Ośrodku dokonuje się oceny poziomu bezpieczeństwa uczniów/wychowanków jak również 

podejmuje się na ich rzecz działania związane z profilaktyką i ochroną przed przemocą, 

uzależnieniami i patologią społeczną. Działania te mają charakter teoretyczny jak też praktyczny i mają 

na celu wykształcenie umiejętności właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, na miarę indywidualnych 

możliwości i potrzeb każdego dziecka. 

3. W placówce plany ewakuacji są umieszczone w widocznych miejscach a drogi ewakuacyjne 

oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.  

 

 

 

                                                DOKUMENTACJA OŚRODKA 

 

§ 50. 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą: 

    1) przebiegu nauczania uczniów; 

    2) pobytu w Ośrodku. 
 

§ 51. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum 

Specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną: 

1) w oddziałach dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzi się: 

a) dzienniki lekcyjne; 

b) dzienniki zajęć rewalidacyjnych; 

c) arkusze ocen; 

d) dzienniki zajęć dodatkowych; 

a) e) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

     2) w oddziałach dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym prowadzi się: 

b) dzienniki lekcyjne; 

c) dzienniki zajęć rewalidacyjnych; 

d) dzienniki zajęć dodatkowych; 

e) arkusze ocen; 

f) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

2.  Klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego: 

1) w klasach dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim prowadzi się: 

a) dzienniki lekcyjne; 

b) dzienniki zajęć rewalidacyjnych; 

c) arkusze ocen; 

d) dzienniki zajęć dodatkowych; 

e) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

2) w klasach dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym prowadzi się: 
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a) dzienniki lekcyjne; 

b) dzienniki zajęć rewalidacyjnych; 

c) arkusze ocen; 

d) dzienniki zajęć dodatkowych; 

e) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

3.   (uchylony) 

3a. (uchylony) 

3b. W Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym prowadzi się: 

a) dzienniki lekcyjne; 

b) dzienniki zajęć rewalidacyjnych; 

c) arkusze ocen; 

d) dzienniki zajęć dodatkowych; 

e) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

 

4. Dokumentacja obowiązująca w grupach wychowawczych: 

    1) dzienniki zajęć wychowawczych; 

    2) (uchylony); 

    3 (uchylony); 

    4) (uchylony); 

    5) (uchylony).                        

 

§ 52. 

Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także: uchwały rady pedagogicznej dotyczące 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, przedłużenia okresu nauki uczniowi 

niepełnosprawnemu, zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia. 
 

§ 53. 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusku prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu 

uczniów i wychowanków w Ośrodku: 

    1) księgi uczniów; 

    2) księgę wychowanków; 

    3) księgi arkuszy ocen; 

    4) (uchylony) 

2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz 

adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne 

od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego 

ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę 

opuszczenia szkoły przez ucznia. 

3. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki w danej 

szkole. 

4. Do księgi wychowanków wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer 

PESEL wychowanka, adres zamieszkania wychowanka, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich 

zamieszkania jeżeli są różne od adresu zamieszkania wychowanka, datę przyjęcia wychowanka do 

placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z listy wychowanków a także nazwę i adres placówki, do 

której wychowanek został przeniesiony. 

5. Wpisów w księdze wychowanków dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia wychowanków. 
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§ 54. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum 

Specjalnego,  Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy prowadzą dla każdego oddziału 

dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się  przebieg nauczania w danym roku szkolnym.                                         

2. Do dziennika lekcyjnego wpisuję się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora 

nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska 

rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są rożne od adresu zamieszkania ucznia, adresy poczty 

elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli 

prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

3. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach 

edukacyjnych,  liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych 

zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne 

i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel 

potwierdza podpisem. 

3a.  Śródroczne i roczne oceny opisowe klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne z zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo 

w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, 

co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

4. Szkoła prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego 

jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4a. (uchylony) 

4b. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio 

uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich 

telefonu, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych 

– program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych 

zajęć, oceny postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem oraz odnotowuje się obecność 

uczniów na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

4c.(uchylony) 

4d. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista 

zatrudniony w szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia  

i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami 

i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska 

uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Poszczególne szkoły i Ośrodek gromadzą w indywidualnej teczce dla każdego ucznia lub wychowanka 

dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego 

specjalistę, a także IPET-y. 

 

§ 55. 

1. Ośrodek prowadzi dla każdej grupy wychowanków dziennik zajęć, w którym dokumentuje się zajęcia 

prowadzone z wychowankami w danym roku szkolnym. 

2. Do dziennika zajęć wychowawczych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska  

i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania wychowanków, nazwiska 

i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania wychowanka, 

adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonu, jeżeli je posiadają, zajęcia prowadzone 

w placówce w poszczególnych dniach, w tym zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy 
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z wychowankami, tygodniowe założenia wychowawcze i realizacje planu pracy oraz uwagi 

o wychowankach i  informacje o kontaktach z rodziną wychowanka. 

3. (uchylony)   

 

§ 55a 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum 

Specjalnego, Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy prowadzą dla każdego ucznia 

przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. 

2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze 

uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, 

informacji o wyniku egzaminu zewnętrznego, albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem 

zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano. 

3. Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzane komputerowo w postaci wydruku podpisanego 

przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do 

arkusza ocen. 

4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady 

pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia. 

5. Arkusze ocen uczniów wypełnia się pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym. 

6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, przesyła się do tej 

szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez dyrektora Ośrodka. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń potwierdzają 

podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen. 

7. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż rok przesyła się do szkoły 

lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi zaświadczenie o przebiegu nauczaniu ucznia. 

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.    

8. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen. Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym 

wykazy uczniów, wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, 

oraz ich arkusze ocen. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację odpowiednio: 

„Księga arkuszy ocen uczniów,  którzy w………………  roku szkolnym ukończyli lub opuścili 

szkołę”. 

9. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotacje odpowiednio: 

1) ……… arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę, 
(podać liczbę) 

2) ……… arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę. 
(podać liczbę) 

10. Adnotacje zaopatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora Ośrodka. 

 

§ 55b. 

1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych 

zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz 

odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów. 

2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania 

i innych dokumentów oraz zeznań świadków.  

3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin 

rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz 

podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. 
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Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

4. O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ 

prowadzący szkołę.  

 

§ 55c. 

1. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen 

ucznia dokonuje dyrektor placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. 

2. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor 

Ośrodka albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. 

3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym 

nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonym wyrazami 

właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą 

sprostowania.”  

         

§ 56. 

1. (uchylony). 

2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie     

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz za wydawanie uczniom dokumentów zgodnych z posiadaną przez 

Ośrodek dokumentacją.                                                          
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Załącznik nr 1 do Statutu SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku 
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