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DZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SZKOŁY 

Rozdział 1 

Nazwa i typ szkoły 

§1.1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 179 w Warszawie jest częścią składową Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 102 w Warszawie.  

2. Szkoła podstawowa nr 179 jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim a także  

z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

3. Siedziba szkoły znajduje się  w Warszawie przy ul. Derkaczy 74. 

Rozdział 2 

Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór 

§2.1.Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto 

Stołeczne Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5. 

2. W imieniu organu prowadzącego bezpośredni nadzór sprawuje Biuro Edukacji z siedzibą 

przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 w Warszawie. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, z siedzibą przy ul. Aleje 

Jerozolimskie 32 w Warszawie. 

Rozdział 3 

Forma organizacyjno-prawna funkcjonowania w obszarze finansowym 

§4. 1. Szkoła jest jednostką budżetową. Podstawowa działalność placówki jest finansowana 

przez organ prowadzący Urząd m. st. Warszawy.  

2. Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Miejskie Biuro Finansów Oświaty  

w Warszawie, z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 55. 

3.Szkoła może gromadzić środki pieniężne na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 102 z tytułu : 



1) dobrowolnych wpłat na radę rodziców; 

2) darowizn; 

3) nawiązek sądowych; 

4) środków pozyskanych podczas organizowania imprez oraz festynów; 

5) odsetek na rachunku  z tytułu gromadzonych środków. 

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Rozdział 1  

Cele i zadania szkoły 

§5. 1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Szkoła realizuje cele wynikające z corocznych kierunków polityki oświatowej państwa oraz 

priorytetów MKO i Biura Edukacji m.st. Warszawy. 

3. Celem edukacji uczniów w Zespole Szkół Specjalnych nr 102, jest przygotowanie uczniów 

do integracji ze społeczeństwem poprzez stworzenie warunków, umożliwiających ich 

wszechstronny rozwój, a w szczególności wyposażenie w umiejętności: 

1) komunikowania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób (werbalnie  

lub pozawerbalnie); 

2) zdobycie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych;  

3) kształtowanie poczucie sprawczości oraz autonomii; 

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

zbiorowości.  

4. Celem zajęć rewalidacyjno- wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania 

otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie 

do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

5. Zadaniem szkoły jest: 
1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, 

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego 

nauczyciela z uczniem;  

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

dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych; 

3) tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania 

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

również elementarnych umiejętności matematycznych; 

4) wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie 

chęci pomocy innym; 



5) tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, 

przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych 

z pełnionymi rolami; 

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

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

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

umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

8) uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności 

dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie 

obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej; 

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

instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;  

10) umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych  

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

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

przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju; 

12) umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania  

i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;  

13) wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych 

do rozwoju psychoruchowego;  

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

zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie; 

15) tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich  

w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, 

ułatwiających funkcjonowanie w życiu;  

16) zapewnienie uczniowi udziału w  zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój  

i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy 

programowej;  

17) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika 

zajęć; 

18) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki; 

19) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę 

rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania  

w otoczeniu. 
 

Rozdział 2  

Realizacja zadań szkoły 

§6. 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

2. W celu efektywnego wspierania rozwoju uczniów, szkoła zapewnia: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki dydaktyczne; 

3) dostosowanie form, metod i treści do indywidualnych potrzeb ucznia; 



4) objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz specjalistyczną; 

5) objęcie uczniów opieką świetlicową. 

3. Cele i zadania szkoły są realizowane z uwzględnieniem form i metod pracy zgodnie  
z zasadami współczesnej pedagogiki oraz nauk społecznych. 
4. Szkoła realizuje zadania  uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady 

bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 

5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej. 

DZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organizacja roku szkolnego 

§7. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący 

Zespół Szkól nr 102. 

2. Organizację roku szkolnego opracowuje dyrektor w oparciu o rozporządzenie MEN w 

sprawie organizacji roku szkolnego. 

Rozdział 2  

Jednostki organizacyjne Zespołu Szkół nr 102 

§8. 1. Struktura organizacyjna ośmioletniej szkoły podstawowej obejmuje dwa etapy 

edukacyjne: 

1) pierwszy etap edukacyjny- klasy I-III; 

2) drugi etap edukacyjny- klasy IV-VIII 

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy na danym etapie 

edukacyjnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone podstawą programową. 

3. Przy szkole działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

4. Pracą zespołu kieruje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

5. Działalność WWRD określa REGULAMIN WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie. 

6. Przy szkole organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

7. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w formie zajęć zespołowych lub 

indywidualnych. 

8. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są na terenie szkoły, w miejscu 

zamieszkania uczestnika lub w miejscu jego czasowego pobytu (ze względu na stan zdrowia). 

 



Rozdział 3  

Organizacja świetlicy 

 

§9. 1. W Zespole Szkół Specjalnych nr 102 działa świetlica. 

2. Świetlica, swoja opieką obejmuje uczniów którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  

w szkole. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 

4. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy organizuje i sprawuje nauczyciel świetlicy  

i inni nauczyciele. 

5. Świetlica organizuje opiekę podczas dni wolnych od zajęć edukacyjnych, ustalonych na 

początku każdego roku szkolnego. 

5. Godziny pracy świetlicy uwarunkowane są organizacją pracy szkoły w danym roku 

szkolnym. 

6. W szczególnych przypadkach godziny pracy świetlicy mogą ulec zmianie. 

7. Szczegółowa organizację pracy świetlicy oraz zasady rekrutacji reguluje REGULAMIN 

PRACY ŚWIETLICY w ZSS nr 102 w warszawie. 

 

Rozdział 4  

Organizacja biblioteki 

§10. 1. Organizacja biblioteki uwzględnia, w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art.22 ustawy  

o systemie oświaty; 

2)  tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3) Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku korzystania z materiałów; 

4) Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej; 

5) Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

2. Zadania związane z edukacją czytelniczą są realizowane  poprzez współpracę  

z warszawskimi bibliotekami miejskimi . 



3. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły. 

4. Na terenie biblioteki odbywać się mogą wernisaże prac uczniów oraz zajęcia integracyjne. 

6. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa REGULAMIN BIBLIOTEKI 

SZKOLNEJ W ZSS nr 102 w Warszawie. 

 

Rozdział 5  

Zajęcia pozalekcyjne 

§11. 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne, wynikające z zainteresowań uczniów, 
kształtujące aktywności społeczne oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. 
2. Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny. 
3. Zajęcia organizuje i prowadzi nauczyciel w zależności od ich specyfiki. 
4. Na terenie szkoły działa szczep harcerski (należący do struktury Hufca Praga-Południe  
i działający w oparciu o plan pracy hufca), do którego należą, za zgodą rodziców uczniowie  
i absolwenci szkoły. 
5. Członkami szczepu harcerskiego są uczniowie, których poziom funkcjonowania zezwala na 
uczestnictwo w działaniach szczepu. 
 

Rozdział 6  

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

§12. 1.Szkoła może realizować działania w zakresie wolontariatu w różnych formach: 

1) w formie zajęć pozalekcyjnych, np. klub wolontariusza; 

2) w formie działań społeczności szkolnej- nauczycieli, uczniów i rodziców- na rzecz 

potrzebujących; 

3) w formie włączenia się w działania o charakterze ogólnopolskim. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy są bezpłatne, a udział uczniów w w.w. jest 

dobrowolny. 

3. Uczestnictwo niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych uczniów w działaniach 

wolontariackich, odbywa się za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. 

4. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są każdorazowo,  

w zależności od specyfiki działań. 

5. Pracą wolontariatu kierują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. 

 

Rozdział 7  

Organizacja współpracy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi 



§13.1 Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z miejscowości 

właściwych dla zamieszkania uczniów  

2. Dla zaplanowania indywidualnej ścieżki edukacyjno- terapeutycznej ucznia, zespoły 

nauczycielskie, wykorzystują wskazania, zawarte w orzeczeniach, opracowane przez zespoły 

orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

3. Rodzice uczniów mogą brać udział w formach bezpośredniej pomocy, organizowanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

4. Nauczyciele mogą brać udział w formach wspierających rozwiązywanie problemów 

dydaktycznych i wychowawczych, organizowanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. 

Rozdział 8  

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

§14. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki  

i profilaktyki poprzez: 

1) uzyskanie podczas przyjęcia do szkoły wyczerpującej informacji dotyczącej stanu 

psychofizycznego dziecka; 

2) akceptację zasad obowiązujących w szkole; 

3) udzielanie na bieżąco informacji na temat dziecka, jego zachowania, trudności oraz 

postępów; 

4) udzielania na bieżąco informacji o sytuacjach, mogących mieć wpływ na nagłe zmiany 

funkcjonowania ucznia; 

5) rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymi  

w szkole; 

6) kontynuacji wybranych oddziaływań, na miarę możliwości, w domu ucznia; 

7) współpracę w sytuacjach kryzysowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, 

jego zaburzeń zachowania, stanu zdrowia itp.; 

8) udział rodziców w warsztatach i zajęciach otwartych na terenie szkoły; 

9) w szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, udział rodziców  

w wycieczkach szkolnych; 

10) udział rodziców w określonych uroczystościach o charakterze ogólnoszkolnym. 

Rozdział 9  

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

§15.1. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej. 



2. W szkole mogą także działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności edukacyjnej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia dyrektorowi szkoły materiały związane z 
planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy.  
4. Po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej i rady rodziców, dyrektor szkoły wyraża zgodę 
na działalność , określając czas jej trwania i warunki. 
 
 
Rozdział 10 

Organizacja form opieki i pomocy uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie  

§16. 1. 1.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy 

2. Pomoc może być udzielona poprzez następujące formy: 

1) świadczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uregulowanej oddzielnymi 

przepisami; 

2) dokonywania okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole; 

3) dbanie o realizacje obowiązku szkolnego przez rodziców/opiekunów; 

4) spotkania nauczycieli, psychologa i pedagoga z rodzicami i pomoc w zakresie 

rozwiązywania sytuacji trudnych, związanych z dzieckiem; 

5) organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin mających trudności materialne; 

6) organizowanie dożywiania uczniom posiadającym szczególnie trudne warunki materialne; 

7) współpraca z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, właściwych dla zamieszkania 

ucznia. 

Rozdział 11  

Organizacja posiłku regeneracyjnego w szkole 

§15. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość zjedzenia ciepłego posiłku podczas zajęć 

szkolnych. 

2. Posiłki są odpłatne. 

3. Posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową, wyłonioną w porozumieniu  

z przedstawicielami rady rodziców, na początku każdego roku szkolnego. 3. Sposób 

odpłatności za posiłki uregulowany jest oddzielną umową.  



4. O ustaleniach dotyczących odpłatności, rodzice zostają poinformowania niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

5. Posiłki dostarczane są w naczyniach jednorazowych, których utylizacja należy do firmy 

dostarczającej posiłki. 

6. W szczególnych przypadkach, ciepły posiłek regeneracyjny może dostarczyć rodzic dla 

swojego dziecka i w formie przygotowanej do bezpośredniego spożycia. 

 

DZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

Rozdział 1 

Dyrektor szkoły 

§15. 1. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 179 jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 102. 

2. Do kompetencji dyrektora szkoły należą, szczególności:  

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk; 

8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności edukacyjnej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

9) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

10) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

3. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie placówki.  



4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole. Decyduje  

w szczególności o: 

1)zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

placówki. 

5. Dyrektor szkoły, w wykonywaniu swoich zadań  współpracuje z radą pedagogiczną  

i rodzicami. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel szkoły, wyznaczony 

przez organ prowadzący. 

 

Rozdział 2  

Rada pedagogiczna 

 

§16. 1. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 179 jest jednocześnie radą 

pedagogiczną Zespołu Szkól Specjalnych nr 102. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pełno i niepełnozatrudnieni, 

psycholog, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, nauczyciele religii. 

 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkól Specjalnych nr 102. 

 

      3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 

      1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

      2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów, 

      3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich przez radę rodziców, 

      4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

7) uchwalanie i nowelizacja statutu szkoły. 

 

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 



5. Prace rady pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, reguluje regulamin rady 

pedagogicznej 

 

Rozdział 3 

 Rada rodziców 

§17. 1. W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 179 działa Rada Rodziców, która reprezentuje 

ogół rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 179 jest jednocześnie Radą Rodziców 

Zespołu Szkól Specjalnych nr 102. 

3.W skład Rady Rodziców wchodzą: 

1) w szkołach- po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  

2) do dwóch przedstawicieli reprezentujących rodziców uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. 

3. W wyborach do rady rodziców, każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic/opiekun. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Odbywają się 

one poprzez tajne głosowanie. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy; 

2) tryb przeprowadzania wyborów do rad. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego placówki, o którym mowa w art. 26; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust.2; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4. opiniowanie projektów eksperymentów. 



7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust.4. 

Rozdział 4 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

§18. 1 Organy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 179, współpracują ze sobą oraz mają 

możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach, pomiędzy organami szkoły. 

3. Spory między organami szkoły (z wyjątkiem gdy stroną jest dyrektor), rozwiązuje dyrektor 

placówki. 

4. Rozstrzyganie sporów odbywa się na wniosek zainteresowanych organów. 

5. Jeżeli w sporze miedzy organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z 

wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór. Organ 

prowadzący i sprawujący nadzór, rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji. 

6. Rozwiązanie konfliktów pomiędzy poszczególnymi organami szkoły może się odbyć 

poprzez: 

1) rozmowę dyrektora z zainteresowanymi osobami; 

2) konfrontację zainteresowanych stron, z udziałem przedstawiciela rady pedagogicznej lub 

przedstawiciela organizacji związkowej. 

7. W przypadku rozbieżności, sprawę rozpatruje rada pedagogiczna. Werdykt rady 

pedagogicznej jest ostatecznym rozstrzygnięciem na terenie placówki. 

8. Zainteresowanym stronom przysługuje prawo do odwołania się do organu prowadzącego 

szkołę, w ciągu 14 dni. 

 

DZIAŁ V 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

Rozdział 1  

Zadania nauczycieli 

§19. 1. Nauczyciel, w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ma 

obowiązek kierować się dobrem ucznia. 



2. Do zakresu zadań nauczycieli należą, w szczególności: 

1) rzetelne realizowanie dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,  

2) podejmowanie działań w kierunku wszechstronnego rozwoju uczniów i uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych; 

3) czynny udział w pracy klasowych zespołów edukacyjno-terapeutycznych; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 

na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole i poza nią; 

5) stosowanie zindywidualizowanych metod pracy dostosowanych do możliwości 

psychofizycznych uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

6) szanowanie godności osobistej ucznia i uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych oraz podnoszenie 

swojej wiedzy merytorycznej, dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego; 

8) bezstronne i obiektywne traktowanie wszystkich uczniów i uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i zrozumienia; 

9) współpraca ze specjalistami szkolnymi; 

10) współpraca z rodzicami w realizacji zadań szkoły; 

11) udział w zebraniach rady pedagogicznej, zespołów nauczycielskich, współudział  

w wyborach i działaniach organów szkoły; 

12) prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

13) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział 2  

Zadania wychowawcy 

§20. 1. Wychowawca jest nauczycielem wyznaczonym przez dyrektora do opieki nad 

określonym oddziałem. 

2. Do zakresu zadań wychowawcy, poza zadaniami nauczyciela (rodz. 1) należą: 

1) poznanie sytuacji zdrowotnej i społecznej ucznia ; 

2) bieżące konsultacje z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz pracownikami domów 

pomocy społecznej, na terenie, których mieszkają uczniowie; 

3) współdziałanie z nauczycielami pracującymi w oddziale; 

4) koordynacja prac zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących w oddziale; 

4) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

      5) tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych na poszczególne 

etapy edukacyjne we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami szkolnymi; 

      6) włączenie rodziców do współpracy przy opracowaniu i realizacji indywidualnych programów 

edukacyjno – terapeutycznych; 

      7) prowadzenie dokumentacji klasy oraz uczniów, w sposób przewidziany odrębnymi 

przepisami. 



 

3. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy, jego obowiązki dyrektor powierza 

innemu nauczycielowi. 

 

Rozdział 3 Zadania psychologa i pedagoga 

§21. 1. Zespół Szkół Specjalnych zatrudnia psychologa i pedagoga. 

2. Do zadań psychologa należą w szczególności: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom i wychowankom; 

2) prowadzenie wstępnych badań psychologicznych uczniów, niezbędnych  

do diagnozowania, opiniowania i orzekania w poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

3) podejmowanie wspólnie z pedagogiem działań interwencyjnych i mediacyjnych  

w sytuacjach kryzysowych; 

4) prowadzenie zajęć z uczniami wymagającymi szczególnej opieki; 

5) wspieranie rodziców, nauczycieli, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych w rozwiązywaniu trudności ; 

6) wspieranie wychowawców i nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb ucznia lub uczestnika zajęć rewalidacyjno wychowawczych; 

7) prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym w zakresie 

posiadanych uprawnień i kompetencji; 

8) opracowanie opinii o uczniach i wychowankach. 

3. Psycholog szkolny prowadzi dokumentację w sposób przewidziany odrębnymi przepisami. 

4. Psycholog szkolny wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły. 

5. Do zadań pedagoga należą w szczególności: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i wychowankom; 

2) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej ucznia; 

3) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności 

wychowawczych; 

4) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji 

o uczniu i uczestniku zajęć rewalidacyjno- wychowawczych; 

5) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu; 



6) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych; 

7) prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz innych w zakresie posiadanych uprawnień; 

8) organizowanie pomocy uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno- wychowawczych  

z rodzin mających trudną sytuację materialną; 

9) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych do odpowiednich instytucji; 

10) podejmowanie wspólnie z psychologiem działań interwencyjnych i mediacyjnych  

w sytuacjach kryzysowych; 

11) prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami wychowawczymi; 

12) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego; 

13) opracowywanie opinii pedagogicznych o uczniach i wychowankach; 

14) prowadzenie dokumentacji pedagoga w sposób przewidziany odrębnymi przepisami. 

6. Pedagog szkolny wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 4  

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

§22. 1 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 179 zatrudnia nauczyciela bibliotekarza. 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza, należy  w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów biblioteki; 

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych; 

3) wdrażanie do poszanowania książek, podręczników oraz pozycji multimedialnych; 

4) prowadzenie lekcji bibliotecznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów; 

5) prowadzenie różnych form promocji czytelnictwa oraz działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną; 

6) troszczenie się o właściwą estetykę i wyposażenie biblioteki; 

7) prowadzenie ewidencji zbiorów, ich konserwowanie i selekcjonowanie; 

8) doskonalenie warsztatu własnej pracy; 



9) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

3. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 5  

Zadania pomocy nauczyciela 

§23. 1 W oddziałach szkoły, w tym w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych,  placówka 

zatrudnia pomoc nauczyciela. 

2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielem w oddziale; 

2) przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć; 

3) bezpośrednia obsługa dziecka w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych; 

4) pomoc nauczycielowi w zapewnieniu opieki nad uczniami i uczestnikami zajęć 

rewalidacyjno- wychowawczych  podczas wyjść poza teren szkoły; 

5) pomoc nauczycielowi świetlicy, w zapewnieniu uczniom opieki podczas zajęć 

świetlicowych; 

6) pomoc uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w spożywaniu 

posiłków; 

7) odbieranie uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych od 

rodziców/opiekunów przewozu oraz odprowadzanie ich po zakończonych zajęciach 

8) prace porządkowe wg ustaleń z dyrektorem; 

9) inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE 

Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia 

§24. 1. Wszyscy uczniowie mają prawa i obowiązki realizowane w dostępnym dla nich 

zakresie. 

2. Uczeń, w szczególności ma prawo do: 

1) uczestnictwa w zajęciach adekwatnie do swoich możliwości; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki; 

3) zapewnionych warunków do nauki, środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychoruchowe; 



4) uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych; 

5) umożliwienia mu komunikacji za pomocą systemów AAC; 

6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno- wychowawczym; 

7) opieki wychowawczej oraz bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

8) korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły; 

9) uczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych z uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

10) uczestnictwa w wycieczkach i wyjściach edukacyjnych poza teren szkoły, adekwatnie do 

swoich możliwości psychoruchowych; 

11) reprezentowania klasy i szkoły w konkursach; 

12) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań szczególnie światopoglądowych  

i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych; 

13) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych adekwatnych do możliwości psychoruchowych. 

 

3. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzegania zasad panujących w szkole oraz ogólnie przyjętych norm życia społecznego; 

2) punktualne uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

3) przestrzeganie zasady, ze ubiór powinien ułatwiać realizację celów opiekuńczo- 

dydaktycznych; 

4) utrzymywanie porządku, na miarę własnych możliwości, w miejscu przechowywania swoich 

rzeczy oraz nauki; 

5) poszanowanie cudzej własności; 

6) usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od ostatniego 

dnia nieobecności; 

7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poszczególnych zajęć; 

8) poprawne zachowanie podczas spożywania posiłków; 

9) wyłączenie, przed rozpoczęciem zajęć, urządzeń elektronicznych (telefon komórkowy, 

odtwarzacze muzyki, urządzenia nagrywające dźwięk i obraz oraz inne urządzenia). 

 

4. Uczeń wykonuje obowiązki na poziomie realnych możliwości psychofizycznych, zaś 

program nauczania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

5. W przypadku ucznia niepełnoletniego, pełnoletniego ubezwłasnowolnionego lub o 

niepełnosprawności uniemożliwiającej realizację pkt. nr 6, odpowiedzialny za dopełnienie 

obowiązku jest rodzic lub opiekun prawny. 

6. W przypadku ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i uniemożliwiających lub 

utrudniających uczniowi realizację pkt. nr 3, za dopełnienie obowiązku, odpowiedzialny  jest 

rodzic/opiekun prawny. 

 

Rozdział 2  

Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb odwoływania się od przyznanej 

nagrody 

§25. 1. Uczniowie, którzy wyróżniają się na terenie szkoły postawą lub osiągnięciami mogą 
zostać nagrodzeni. 
2. O przyznanie nagrody wnioskuje wychowawca oddziału, wychowawca świetlicy, nauczyciel 
biblioteki lub inny nauczyciel. 



3. O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 
4. W przypadku nagród za udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły, decyzję 
podejmuje organizator konkursu lub wyłonione na potrzeby konkursu jury. 
5. W Zespole Szkół Specjalnych nr 102 stosowane są nagrody w postaci: 
1) pochwały wychowawcy lub nauczyciela na forum klasy; 
2) pochwały dyrektora na forum szkoły; 
3) zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na FB; 
4) dyplomu; 
5) nagrody rzeczowej; 
6) prezentacji osiągnięć na wystawie w widocznym miejscu na terenie szkoły. 
6. O przyznanej nagrodzie rodzica informuje wychowawca, dyrektor lub organizator konkursu. 
7. Uczeń lub rodzic może odwołać się od przyznanej nagrody. 
8. Odwołanie od przyznanej nagrody następuje poprzez złożenie zażalenia do dyrektora szkoły 
w ciągu 14 dni od dnia przyznania nagrody, w formie pisemnej. 
9) W szczególnych przypadkach zażalenie może zostać złożone do organu prowadzącego 
szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 

Rozdział 4  

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

§26. 1. Uczniom, którzy nie wypełniają podstawowych obowiązków uczniowskich, nie 

przestrzegają zasad panujących w szkole może zostać wymierzona kara. 

2. W Zespole Szkół Specjalnych stosuje się następujące kary: 

1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę oddziału; 

2) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły; 

3) zakaz udziału w imprezach i korzystania z innych atrakcji oferowanych przez szkołę; 

3. O zastosowanej karze rodzica informuje wychowawca lub dyrektor. 

4. Uczeń lub rodzic może odwołać się od nałożonej kary. 
5. Odwołanie od nałożonej kary następuje poprzez złożenie zażalenia do dyrektora szkoły  
w ciągu 14 dni od dnia  nałożenia kary, w formie pisemnej. 
9) W szczególnych przypadkach zażalenie może zostać złożone do organu prowadzącego 
szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 

Rozdział 5  

Skreślenia ucznia z listy uczniów 

§27. 1. Skreślenie ucznia z listy następuje na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub rady 

pedagogicznej w szczególnych przypadkach. 

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić gdy uczeń ukończył 18 lat, nie jest 

ubezwłasnowolniony i nie skorzystał z przedłużenia etapu edukacyjnego a w roku szkolnym  

z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych. 



3. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić gdy uczeń skończył 18 lat i jego stan 

psychoruchowy lub zdrowotny zagraża bezpieczeństwu jego lub innych osób przebywających 

na terenie szkoły.  

4. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku braku działań ze 

strony rodziców, w celu zniwelowania skutków zachowań dziecka, stwarzającego zagrożenie 

dla życia i zdrowia innych osób. 

5. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów dokonuje dyrektor w formie decyzji 

administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

6. Dyrektor szkoły nie może podjąć decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów gdy ten realizuje 

obowiązek szkolny. 

Rozdział 6  

Przeniesienie ucznia do innej szkoły  

§28. 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia (pełnoletniego lub niepełnoletniego) do innej szkoły, w przypadku gdy zmiana 

środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia oraz poprawę jego 

funkcjonowania. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej placówki (pełnoletniego lub niepełnoletniego) gdy ten zachowuje się w sposób 

agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów oraz pracowników szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej placówki (pełnoletniego lub niepełnoletniego) gdy ten zachowuje się w sposób 

agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów oraz pracowników szkoły a podjęte 

czynności nie przynoszą poprawy funkcjonowania ucznia. 

4. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty w przypadku braku działań ze strony rodziców, 
w celu zniwelowania skutków zachowań dziecka, stwarzającego zagrożenie dla życia i zdrowia 
innych osób. 

 

 

 

Rozdział 7 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§28. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia na terenie szkoły rodzice mogą złożyć pisemną 

skargę lub wniosek do dyrektora szkoły , w ciągu 14-tu dni od daty zajścia. 

2. Każdą skargę lub wniosek można wycofać w ciągu 3-ech dni od daty jej złożenia. 



3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest 

zobowiązany w terminie 7 dni od dnia złożenia skargi lub wniosku- do złożenia dodatkowych 

wyjaśnień. 

4. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, który w celach doradczych może powołać 

zespół w składzie: pedagog lub psycholog szkolny, inny członek rady pedagogicznej, 

przedstawiciel rady rodziców. 

5. W przypadku naruszenia praw ucznia przez pracownika szkoły , decyzję w sprawie 

podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej pisemnej odpowiedzi co do właściwości 

rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

DZIAŁ VII 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 
§29. 1. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest:  

1) rozpoznawanie wstępnych umiejętności ucznia; 
2) systematyczne sprawdzanie i ocenianie umiejętności uczniów; 
3) dostosowanie zasad i kryteriów oceniania uczniów do ich możliwości 

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

trudnościach, potrzebach i zachowaniu ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.  

 
2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym, zaś dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 
3.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych . 
4. Nauczyciele odnotowują postępy i trudności uczniów oraz, w miarę potrzeb, na bieżąco 
modyfikują indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne. 
5. W celu modyfikacji zachowań nauczyciele stosują system nagradzania oparty na 
wzmocnieniach pozytywnych. 
6.Uczeń szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy podlega:  

1) klasyfikacji śródrocznej; 
2) klasyfikacji rocznej. 

7. .Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  
z zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym  
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
8. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się w szkole raz w roku po I półroczu. 



9 .Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z  zajęć edukacyjnych, 
określonych w podstawie programowej, charakterystycznej dla danego typu szkoły, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno  terapeutycznym 
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
10 .Oceny śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne  
z zachowania są ocenami opisowymi, za wyjątkiem ocen z religii. 
11.Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

12. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

13.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
14.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  z powodu 
nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu, 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
15.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć  
 edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  
 wpisuje się  „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

17. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 
18. .Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w skład której 
wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

20. Egzamin klasyfikacyjny z kreatywności i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 
21. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice ucznia.  

22. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  klasyfikacyjnego 
w wyznaczony m terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 



24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych 
zajęć edukacyjnych. 
25. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

26. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

28. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku roczne oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

 i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania— ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

29. Termin sprawdzianu , uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)  

w okresie do końca danego roku szkolnego. 

30. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

 kierownicze — jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) pedagog. 

29.Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne do klasy programowo wyższej,  

z uwzględnieniem specyfiki kształcenia i w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi 

opiekunami).  

30. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

organizuje się egzaminów. 



31.Dla uczniów kończących szkołę podstawową nie organizuje się sprawdzianu poziomu 

opanowania umiejętności . 

32. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami ( prawnym i opiekunami). 

33. Oceny postępów uczniów odnotowane są w ,,Arkuszu ocen bieżących i postępów ucznia’’ 
i są podstawą do klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 
34.Zasady i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne  
przepisy. 
35.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oraz kształtowania kreatywności 

 i rozwijania kreatywności należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

 a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

36. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej  
opinii. 
37.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

 

38. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

39.Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego pozostaje pod opieką nauczyciela 

realizującego przedmiot, zaś w przypadku zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły pod 

opieką świetlicy. 

40. Uczniowie kończący naukę szkole podstawowej otrzymują świadectwa  ukończenia szkoły 

. 

 

 

 

DZIAŁ VIII 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

§29. 1. W czasie stanu epidemii lub innym zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów 

szkoła może funkcjonować w następujący sposób: 

1) zajęcia odbywają się stacjonarnie w określonym reżimie z zachowaniem przepisów 

odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych przez prezesa 

rady ministrów, a także wytyczne innych organów administracji państwowej; 

2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub dyrektor szkoły, biorąc pod 

uwagę aktualną sytuację, może na czas oznaczony zawiesić wszystkie zajęcia lub część 

zajęć w szkole. 




