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PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz.60). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, 

tekst jednolity ze zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) z późniejszymi zmianami. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 31 sierpnia2017 r., poz. 1644) 

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)  

z późniejszymi zmianami. 
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, zwana dalej „Szkołą”, jest szkołą publiczną  

i wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 2 
1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: 

Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego  

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 

2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy.  

3. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie   

oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się 

określenie „specjalna”. 

§ 3 
1. Siedzibą Szkoły jest budynek położony przy ulicy Kilińskiego 21 w Grodzisku 

Mazowieckim  

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatu Grodziskiego, z siedzibą  

przy ulicy Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty, z siedzibą  

przy ulicy Aleje Jerozolimskie 32  w Warszawie. 

§ 4 
1. Szkoła przyjmuje absolwentów szkoły podstawowej oraz tych uczniów, którzy  

na podstawie odrębnych przepisów mogą odbywać naukę w branżowej szkole  

I stopnia. 

2. Szkoła kształci młodzież: 

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

2) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

3) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

4) z niepełnosprawnością sprzężoną 

w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, uwzględniając 

zainteresowania uczniów, zapotrzebowanie rynku pracy i możliwości zapewnienia zajęć 

praktycznych. 

3. Cykl kształcenia wynosi 3 lata w zawodach kucharz i sprzedawca. 

4. Dyrektor Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami może wprowadzić inne niż w/w 

zawody, w których Szkoła będzie prowadzić kształcenie. 

5. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szkoła prowadzi klasy 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. 

§ 5 
Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa, bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6 
1. Celem nauczania i wychowania w Szkole jest dążenie do pełnego i wszechstronnego 

rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej 

osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli 

zawodowej w społeczeństwie. 

2. Zadania Szkoły: 

1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy 

i życia w warunkach współczesnego świata; 

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 

wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki kwalifikacji   

zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole  

II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie;  

3) 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, podejmowania inicjatyw oraz do pracy 

zespołowej. 

3. Szkoła realizuje zadania poprzez: 

1)  prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i rewalidacyjnej w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i kwalifikacji 

zawodowych oraz przygotowanie do  optymalnie samodzielnego życia; 

2) realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  

oraz programu profilaktyczno-wychowawczego; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej wspomagającej ich rozwój; 

4) umożliwianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych; 

5) realizowanie szczegółowych kryteriów i warunków oceniania, klasyfikowania 

i promowania; 

6) stałą współpracę z rodzicami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi 

i placówkami wspomagającymi rozwój dziecka oraz sprawującymi nad nim opiekę; 

7) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnostyki, 

profilaktyki i orzecznictwa; 

8) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej; 

9) nauczanie i rozwijanie samorządności uczniowskiej; 

10) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów; 

11) sprawowanie opieki nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, 

poprzez realizację działań prozdrowotnych, i przeciwstawiających się patologii,  

a także poprzez walkę z nałogami; 

12) organizowanie kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie uczących 

się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej  

i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 
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§ 7 
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje Rada Pedagogiczna 

z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców. 

§ 8 
1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców  

w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej  dojrzałej osobowości oraz uważnej 

ochronie, przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się 

samodzielności. 

2. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 

1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat; 

2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów rodziców i nauczycieli o problemach 

cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie  

ich rozwiązywania. 

3. Zadaniem Szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego 

zachowania wobec innych; 

2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, 

3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości 

obywatelskiej; 

4) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy 

o aktualnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

5) przestrzeganie w organizacji pracy Szkoły zasad zdrowego stylu życia; 

6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, Szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 

4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu 

zagrożeń wychowawczych,  dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół 

rady pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki. 

5. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4,  przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy 

lata Radzie Pedagogicznej oraz radzie rodziców. 

6. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać  wnioski do aktualizacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

7. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych   

dla   rodziców i nauczycieli. 

§ 9 
      Szczegółowe cele i zadania kształcenia uczniów określone są w podstawie programowej  

zakresu kształcenia ogólnego oraz podstawie programowej kształcenia  w zawodach, 

ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla danego typu 

szkoły. 

§ 10 
1. Cele i zadania Szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną, 

we współpracy z rodzicami, w atmosferze wzajemnego zaufania. 

2. Szkoła dąży do wysokiej jakości wykonania zadań  oraz do jak najwyższego poziomu 

osiągania zakładanych celów, uwzględnianych  w planach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i ich rozwoju zawodowym . 
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§ 11 
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest  dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Szczegółowy zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 12 
1. Szkoła zapewnia naukę religii lub etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone                       

przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym. 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii  

oraz etyki. 

5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych  

w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

6. Zasady organizacji zajęć religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 13 
1. Szkoła organizuje zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie  

Dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć 

przygotowania do życia w rodzinie. 

5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 14 
1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek, zawodów sportowych, 

konkursów i imprez kulturalnych organizowanych przez Szkołę, zgodnie 

z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

3) zapewnia opiekę pielęgniarską na terenie Szkoły; 

4) w Szkole, w czasie przerw między zajęciami, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie 

z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora Szkoły; 

5) zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

§ 15 
1. W Szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty.  

2. Zasady organizacji innowacji pedagogicznych i eksperymentów regulują odrębne 

przepisy. 
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ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY 

§ 16 
1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna Szkoły, Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski i Rzecznik Praw Ucznia. 

2. Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego. 

§ 17 
Zadania i kompetencje organów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 18 
Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 19 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 

przepisy. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany każdego roku przez Dyrektora,  

na podstawie ramowego planu nauczania, w terminie wyznaczonym przez organ 

prowadzący Szkołę i odpowiednie przepisy prawa oświatowego. 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, 

liczbę godzin zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego i zajęć rewalidacyjnych finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

4. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być 

prowadzone są na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół 

wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców  

oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą 

a daną jednostką. 

§ 20 
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych. 

§ 21 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy w danym roku szkolnym 

uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem 

nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 

2. Oddziały w Szkole są tworzone zgodnie z obowiązującymi normami dla placówek 

specjalnych. 

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbywanie się zajęć edukacyjnych  

np. wychowania fizycznego, w grupach międzyoddziałowych. 

4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest utworzenie klasy wielozawodowej, złożonej 

z uczniów realizujących plan nauczania dwu lub więcej kierunków zawodowych. 
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5. Zajęcia w klasie wielozawodowej organizowane są w następujący sposób: 

1) przedmioty z zakresu kształcenia  ogólnego dla całej klasy, 

2) praktyczna nauka zawodu jest realizowana z podziałem na grupy różnej liczebności  

w zależności od umowy z pracodawcą 

3) przedmioty zawodowe z podziałem na grupy zawodowe. 

6. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły, Dyrektor może zorganizować nauczanie indywidualne, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym Szkoły, na podstawie orzeczeń 

wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 22 
1. Podstawową formą pracy w Szkole jest system oddziałowo-lekcyjny. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej  

Szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) zajęcia rewalidacyjne, 

3) zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów 

z zaburzeniami rozwojowymi, 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone  

w programach nauczania dla poszczególnych zawodów. 

4. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na terenie Szkoły w salach lekcyjnych  

i pracowniach zajęć praktycznych. 

§ 23 
Szczegółowe zasady korzystania z pracowni zajęć praktycznych określają odrębne 

regulaminy umieszczone w pracowniach. 

§ 24 
1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez Szkołę w formie zajęć praktycznych, 

które odbywają się u pracodawców, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, 

zawartej między Dyrektorem Szkoły, a pracodawcą przyjmującym uczniów. 

2. Zajęcia praktyczne organizowane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. Tygodniowy wymiar zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców określa podstawa 

programowa. 

4. Dobowy wymiar godzin praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku do 16 lat  

nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin. 

5. Uczeń, który nie będzie korzystał z praktyki zapewnionej przez Szkołę deklaruje to 

w składanych dokumentach. 

6. Uczeń na wniosek opiekuna praktyk może mieć zmienione miejsce odbywania zajęć 

praktycznych uzasadnionymi względami wychowawczymi i dydaktycznymi. 

7. W przypadku usunięcia ucznia z jego winy, z zajęć praktycznych na wniosek 

pracodawcy, Szkoła nie zapewnia odbywania zajęć praktycznych w nowym zakładzie. 

8. Za zgodą Dyrektora może on realizować zajęcia w innym samodzielnie znalezionym 

i odpowiednim dla swojego kierunku zakładzie pracy.  

9. Termin rozpoczęcia zajęć praktycznych w nowym zakładzie mija z upływem 2 tygodni, 

od rozwiązania umowy.  

10. W razie nie podjęcia w tym terminie zajęć praktycznych w nowym zakładzie pracy uczeń 

traci możliwość kontynuowania nauki w Szkole. 
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11. Opiekunem praktyk zawodowych jest nauczyciel przedmiotów zawodowych, który 

dostarcza pracodawcy ramowy program praktyk na dany rok, współpracuje z pracodawcą 

w rozwiązywaniu wszystkich problemów wychowawczych, sprawuje kontrolę  

nad realizacją programu w ramach przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin. 

§ 25 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez Szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, 

dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę 

i rzetelną informację. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy 

lub wyborze dalszego kierunku kształcenia zawodowego. 

3. WSDZ  realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów  

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a. wykorzystania posiadanych uzdolnień i zainteresowań przy wykonywaniu 

przyszłych zadań zawodowych; 

b. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób  

z niepełnosprawnością w życiu zawodowym; 

c. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 

emocjonalnymi  

i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu  

na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 

stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia; 

5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;   

6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Plan działań Szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 

zespół nauczycieli pod kierunkiem nauczyciela  doradztwa zawodowego. 

§ 26 
Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym 

dla młodocianych pracowników, zwiększające szansę ich zatrudnienia, za zgodą organu 

prowadzącego Szkołę oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami 

kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami 

dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

§ 27 
1. W ramach posiadanych środków finansowych Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów, uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania. 

2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. 

§ 28 
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez  

Klub Młodego Wolontariusza, prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

2. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa Statut Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 29 
1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć 

rewalidacyjnych  
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i pozalekcyjnych, przerw między zajęciami oraz w czasie innych zajęć prowadzonych 

poza Szkołą.  

2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami określa Statut Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 30 
Uczniowie Szkoły mogą korzystać z biblioteki  i świetlicy, zgodnie z postanowieniami  

Statutu Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 31 
1. Szkoła współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie kształcenia, 

wychowania, opieki i profilaktyki uczniów.  

2. Szczegółowe zasady współpracy Szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi określa 

Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

§ 32 
Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom  

i ich rodzicom w zakresie orzecznictwa, wspomagania wszechstronnego rozwoju, profilaktyki 

uzależnień, wspomagania funkcji wychowawczej. 

§ 33 
Za prawidłową realizację zadań w przebiegu nauczania odpowiada Dyrektor Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 34 
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników 

administracji i obsługi, zgodnie ze stosownymi przepisami. 

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

tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia,  

w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną, indywidualnego programu 

edukacyjnego, z uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej  

zakresu kształcenia ogólnego oraz podstawie programowej kształcenia  w zawodach  

dla danego oddziału. 

3. Koordynatorem prac zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest wychowawca oddziału. 

§ 35 
1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy: 

1) poznanie warunków życia rodzin uczniów i ich stanu zdrowotnego; 

2) współdziałanie z rodzicami w zakresie pełniejszego oddziaływania wychowawczego 

uczniów; 

3) koordynowanie zamierzeń i zabiegów dydaktyczno-wychowawczych 

podejmowanych przez nauczycieli uczących w oddziale powierzonym jego opiece. 

§ 36 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel, 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 37 
1. Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze, 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje 

przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

2. Cele i zadania zespołów obejmują: 

1) organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania  

i wychowania, 

2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, innowacji, 



STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ I STOPNIA 
 

12 

 

3) ewaluację wewnętrzną pracy Szkoły, 

4) planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia. 

 

§ 38 
Szczegółowe zadania nauczycieli w tym psychologa, pedagoga oraz nauczyciela bibliotekarza 

określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 6 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 39 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

oraz  kształcenia w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i Szkoły  

oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie Szkoły. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

§ 40 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu. 

§ 41 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wyżej wymienione informacje wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym 

zebraniu, uczniom podczas zajęć z wychowawcą, nie później niż do 15 września danego 

roku szkolnego. 

3. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 3  informacji uczniom 

i rodzicom znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

4. Z uwagi na nieobecność, rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi 

informacjami. 

§ 42 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

w tym z praktycznej nauki zawodu realizowanej w formie zajęć praktycznych, ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku 

organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy opiekun zajęć praktycznych, 

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu  

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

§ 43 
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 

innymi przepisami. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

w przypadkach określonych innymi przepisami. 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność. 

§ 44 

1. Przeprowadza się śródroczną i roczną klasyfikację uczniów. 
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2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący   6; 

2) stopień bardzo dobry  5; 

3) stopień dobry  4; 

4) stopień dostateczny  3; 

5) stopień dopuszczający   2; 

6) stopień niedostateczny   1. 

3. Przy ocenianiu punktowym prac pisemnych i innych wybranych przez nauczyciela 

stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny: 

1) 0 – 35% stopień niedostateczny 

2) 36– 48 % stopień dopuszczający 

3) 49 – 61% stopień dostateczny 

4) 62– 74 % stopień dobry 

5) 75 – 87 % stopień bardzo dobry 

6) 88 – 100% stopień celujący 

4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, 

lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

5. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej 3 ocen 

cząstkowych. 

6. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących. 

7. Śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 2 dni 

przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną  

lub roczną wystawia wychowawca klasy. 

§ 45 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli  

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych, a w szczególności: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia: 

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, 

b) sumienne przygotowanie się do zajęć, 

c) przestrzeganie postanowień statutu oraz obowiązujących w szkole regulaminów; 

2) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) poszanowanie mienia Szkoły, 

b) aktywność w działaniach na rzecz innych w Szkole i poza nią, 

c) uczciwe postępowanie i przeciwdziałanie złu; 

3) dbałości o honor i tradycję Szkoły: 

a) przestrzeganie wartości propagowanych przez szkołę oraz tradycji związanych  

z patronem Szkoły, 

b) godny i kulturalny udział w uroczystościach szkolnych, 

c) godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz (m.in. konkursy, olimpiady, 

zawody) oraz właściwe kształtowanie wizerunku Szkoły; 

4) dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) nieużywanie wulgaryzmów oraz przeciwstawianie się wulgarności w języku 

innych, 

b) kulturalne wypowiadanie własnych poglądów, 

c) słuchanie wypowiedzi innych z należytym szacunkiem i kulturą; 

5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
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a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz niestwarzanie sytuacji 

niebezpiecznych dla życia i zdrowia własnego i innych, 

b) przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania 

i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających oraz namawiania 

innych do ich zażywania, 

c) nieopuszczanie samowolne terenu Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) noszenie schludnego i estetycznego ubioru, 

b) takt i kultura w relacjach z innymi, 

c) dbałość o higienę osobistą; 

7) okazywania szacunku innym osobom: 

a) szanowanie godności osobistej i dobrego imienia drugiego człowieka, 

b) szanowanie przekonań, poglądów i tradycji innych osób, 

c) okazanie zadośćuczynienia za spowodowanie innym przykrości, krzywdy  

czy smutku. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

2. Tryb ustalania oceny z zachowania: 

1) na 7 dni przed terminem wystawienia ocen wychowawca oddziału umożliwia 

nauczycielom uczącym w danym oddziale przedstawienia swoich propozycji ocen  

z zachowania dla uczniów tego oddziału;  

2) ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału po uwzględnieniu propozycji 

uczniów i nauczycieli. 

§ 46 
1. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli: 

1) ma wzorowy stosunek do nauki, chętnie i bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia: 

2) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia; 

3) nie spóźnia się; 

4) wzorowo zachowuje się w stosunku do rodziców, nauczycieli, kolegów, innych osób 

w szkole i poza nią; 

5) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, Szkoły i środowiska; 

6) wzorowo zachowuje się na zajęciach praktycznych będących formą praktycznej 

nauki zawodu; 

7) dba o kulturę słowa; 

8) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

9) nie ulega nałogom tj. nie pije alkoholu, nie pali, pomaga innym w rezygnacji z 

nałogu; 

10) dba o mienie własne i cudze oraz o środowisko naturalne; 

11) godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

1) ma bardzo dobry stosunek do nauki w szkole i obowiązków ucznia; 
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2) nie spóźnia się bez usprawiedliwienia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności 

zarówno w szkole jak i podczas zajęć praktycznych będących formą praktycznej 

nauki zawodu; 

3) ma właściwy stosunek do rodziców, kolegów, nauczycieli i innych osób w Szkole 

i pozą nią; 

4) dba o kulturę słowa; 

5) dba o swój estetyczny wygląd; 

6) dba o mienie własne i cudze; 

7) dba o środowisko naturalne; 

8) nie stwarza zagrożenia dla innych, zwłaszcza młodszych kolegów przestrzegając 

obowiązujących norm i nakazów; 

9) nie ulega nałogom i pomaga innym w rezygnacji z nałogu; 

10) bierze udział w pracy na rzecz klasy i Szkoły. 

3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

1) stara się jak najlepiej wywiązywać z obowiązków ucznia; 

2) nie spóźnia się wcale, bądź sporadycznie do Szkoły lub na zajęcia; 

3) ma dobry stosunek do nauki i nałożonych obowiązków; 

4) ma właściwy stosunek do nauczycieli i kolegów; 

5) uczęszcza na zajęcia praktyczne realizowane w ramach praktycznego kształcenia 

zawodowego; 

6) stara się nie ulegać nałogom; 

7) dba o kulturę słowa; 

8) stara się przestrzegać wszelkich norm i nakazów obowiązujących w Szkole,  

aby nie stwarzać zagrożeń; 

9) dba o swój estetyczny wygląd; 

10) szanuje mienie własne i cudze; 

11) bierze udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska. 

4. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli: 

1) stara się wypełnić obowiązki ucznia; 

2) stara się nie spóźniać na zajęcia; 

3) miewa nieusprawiedliwione nieobecności; 

4) opuszcza pojedyncze zajęcia praktyczne będące formą praktycznej nauki zawodu; 

5) nie zawsze dba o mienie Szkoły i własne; 

6) nie zawsze dba o swój estetyczny wygląd; 

7) zdarza mu się używać nieodpowiedniego słownictwa; 

8) stara się nie palić papierosów, nie pić alkoholu i nie zażywać narkotyków; 

9) rzadko pracuje na rzecz klasy, Szkoły i środowiska. 

3. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli: 

1) przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) spóźnia się na zajęcia lekcyjne, opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia; 

3) nie przynosi przyborów szkolnych; 

4) opuszcza, bądź uczęszcza sporadycznie na zajęcia praktyczne będące formą 

praktycznej nauki zawodu; 

5) ma dłuższe nieusprawiedliwione nieobecności; 

6) używa wulgarnych słów; 

7) jest agresywny w stosunku do kolegów, nauczycieli bądź innych osób w Szkole 

i poza nią; 

8) swoim zachowaniem daje zły przykład innym uczniom; 

9) ulega nałogom; 

10) nie interesuje się pracą na rzecz klasy, Szkoły i środowiska. 
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4. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) ma długie nieusprawiedliwione nieobecności; 

3) nagminnie spóźnia się na zajęcia; 

4) nie uczęszcza na zajęcia praktyczne, będące formą praktycznej nauki zawodu; 

5) nie przynosi przyborów szkolnych; 

6) używa wulgarnego słownictwa; 

7) jest agresywny w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych osób; 

8) swoim zachowaniem wywiera zły wpływ na kolegów, bądź namawia ich do złego 

zachowania; 

9) ulega nałogom i zachęca innych do stosowania używek; 

10) wchodzi w kolizję z prawem; 

11) nie interesuje się pracą na rzecz Szkoły, klasy i środowiska. 

§ 47 
1. O osiągnięciach ucznia rodzice są powiadamiani w następujący sposób: indywidualne 

rozmowy, zebrania z rodzicami, dzień otwarty. 

2. Nie później niż na 30 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, rodziców informuje się 

w następującym trybie: 

1) nie później niż na 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym organizuje się 

zebrania rodziców, na których wychowawcy przedstawiają propozycje ocen z zajęć 

edukacyjnych i zachowania (pisemne zestawienie ocen); 

2) potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji 

klasy do końca roku szkolnego. 

3. Z uwagi na nieobecność rodzic jest uprawniony do zapoznania się z wymienionymi 

informacjami. 

§ 48 

1. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny    

     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych po złożeniu osobiście (dotyczy pełnoletniego ucznia) lub przez rodzica 

pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 7 dni po uzyskaniu 

informacji o ocenie przewidywanej; 

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go  

do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych; 

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 14 dni  

od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem 

w tej sprawie, w terminie do 7 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.  

Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się 

przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje 

decyzję w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę  

o rozstrzygnięciu. 

§ 49 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  
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z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia, w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek 

jego rodziców złożony do Dyrektora Szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

§ 50 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak  

niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. 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 

w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

która: 

1) w przypadku rocznej 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. 

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej  

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin  

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 51 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć. 
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4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  

z tych zajęć. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie 

programowo wyższej, zgodnie ze szkolnym planem nauczania. 

8. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej 

(także w wyniku egzaminu poprawkowego). 

9. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną  

z tych zajęć. 

§ 51 

Pozostałe zasady oceniania uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego oraz obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

 

ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 52 
1. Do Szkoły może być przyjęty uczeń posiadający następujące dokumenty:   

1) podanie o przyjęcie do szkoły, wraz z załącznikami: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim, z niepełnosprawnością ruchową,  

w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną, 

b. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) - w przypadku uczniów przebywających pod 

nadzorem sądu; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum; 

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 

2. Zmiany kierunku zawodowego można dokonać w ciągu pierwszych 3 miesięcy nauki,  

w przypadku, kiedy opiekun praktyk jednoznacznie stwierdza o nieprzydatności ucznia 

do zawodu. Kontynuowanie nauki w danym roku szkolnym jest możliwe z wymogiem 

uzupełnienia wiadomości z przedmiotów zawodowych do końca pierwszego półrocza. 
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3. Do Szkoły mogą być przyjmowani uczniowie w trakcie roku szkolnego poza normalnym 

trybem rekrutacji.  

4. Uczniowie z innych szkół składają komplet dokumentów  

oraz informację o uzyskanych wynikach kształcenia w poprzedniej placówce. 

5. Na podstawie tych informacji oraz możliwości zapewnienia przez Szkołę miejsca 

odbywania zajęć praktycznych Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia. 

6. Przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe, z  których uczeń był 

nieklasyfikowany muszą być zaliczone w ciągu 2 miesięcy od posiedzenia 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.  

7. W przypadku zajęć praktycznych uczeń jest zobowiązany do odpracowania 50 % tych 

zajęć w trybie uzgodnionym z opiekunem praktyk i pracodawcą 

§ 53 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

3) opieki, higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  

bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej; 

4) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia 

Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusz tym dobra innych; 

5) jawnej i sprawiedliwej oceny swojego zachowania i postępów w nauce  

oraz znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania; 

6) korzystania z opieki i pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej 

i doradztwa zawodowego; 

7) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów, 

8) korzystania z pomieszczeń Szkoły, sprzętu i pomocy dydaktycznych w takcie zajęć  

i zbiorów biblioteki szkolnej; 

9) nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia; 

10) organizacji życia Szkoły poprzez działalność samorządową; 

11) zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających na terenie Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz regulaminach    

obowiązujących w Szkole; 

2) obowiązkowego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych; 

3) bycia przygotowanym do każdych zajęć; 

4) przestrzegania zasady, ze ubiór szkolny powinien być czysty, estetyczny i skromny, 

niesugerujący przynależności lub utożsamiania się z jakąkolwiek subkulturą 

młodzieżową; 

5) wystrzegania się szkodliwych nałogów; 

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

7) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych, rodzice ponoszą odpowiedzialność 

materialną za dokonane przez dziecko zniszczenia; 

8) usprawiedliwiania nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności 

przez rodziców w formie pisemnej (dotyczy to również ucznia pełnoletniego); 

9) przestrzegania  warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Szkoły obowiązujących 

w Zespole Szkół; 

10) dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas lekcji, zajęć sportowych  

i przerw miedzy lekcyjnych; 
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11) właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły  

oraz pozostałych uczniów. 

§ 54 
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni, w przypadku naruszenia prawa 

ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według 

następującej procedury: 

1) kieruje skargę do Dyrektora Szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie 

ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami Szkoły, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu. 

§ 55 
1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:   

1) rzetelną naukę; 

2) wyróżniająca się frekwencję; 

3) wzorowe i bardzo dobre zachowanie; 

4) szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach 

szkolnych; 

5) działalność na rzecz Szkoły. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych; 

2) pochwała wychowawcy klasy; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły; 

4) dyplom uznania; 

5) nagroda rzeczowa. 

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

5. Do każdej przyznanej nagrody rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni może 

wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni  

od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się 

opinią wybranych organów Szkoły. 

§ 56 
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym 

w Statucie obowiązkom, zachowanie niegodne ucznia, w tym przewinienia przeciw 

zdrowiu, bezpieczeństwu i godności innych członków społeczności szkolnej uczeń może 

zostać ukarany. 

2. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia. 

3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) nagana wychowawcy klasy; 

3) pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o niewłaściwym 

zachowaniu ucznia; 

4) upomnienie Dyrektora Szkoły; 

5) nagana Dyrektora Szkoły; 

6) nagana Dyrektora Szkoły na piśmie, dołączona do arkusza ocen. 

4. Uczeń mający nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania nie może  kandydować  

do władz Samorządu Uczniowskiego i być jego członkiem.  

5. Uczeń będący członkiem Samorządu Uczniowskiego, który nagminnie łamie zapisy 

regulaminów wewnątrzszkolnych zostaje, na wniosek wychowawcy lub Dyrektora 

automatycznie jest wykluczony z Samorządu Uczniowskiego. 
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6. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem  

za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora 

Szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia.  

7. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi, a także rodzicom 

prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy  

do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia.  

8. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych 

organów Szkoły. 

§ 57 
1. Skreślenia ucznia  z listy uczniów dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji 

administracyjnej. Skreślenie z listy uczniów nie dotyczy uczniów realizujących 

obowiązek szkolny. 

2. Uczeń może być skreślony z listy bez stosowania gradacji kar za: 

1) przychodzenie do Szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie 

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

2) przychodzenie do Szkoły w stanie odurzonym substancjami psychotropowymi  

lub innymi podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan  

w czasie pobytu w szkole; 

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp.  

na terenie Szkoły; 

4) opuszczenie ponad 50% godzin obowiązkowych zajęć w roku szkolnym  

bez usprawiedliwienia; 

5) nierealizowanie zajęć praktycznych będących formą praktycznej nauki zawodu; 

6) stosowanie przemocy, przejawianie agresji wobec innych uczniów, zagrażając  

ich zdrowiu oraz znęcanie się nad nimi psychicznie; 

7) dokonywanie kradzieży, rozbojów i włamań na terenie Szkoły i poza nią; 

8) świadome i złośliwe dewastowanie mienia Szkoły lub innych osób; 

9) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania; 

10) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu, 

a uprzednio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły 

pożądanego skutku. 

3. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego prawny opiekun ma prawo  

w formie pisemnej odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w Warszawie, AI. Jerozolimskie 32, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

decyzji. 

4. W przypadku odwołania się rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego 

ucznia od powyższej decyzji Dyrektor Szkoły może: 

1) uznać, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie; 

2) przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym z potwierdzeniem otrzymania  

przez stronę decyzji o skreśleniu organowi odwoławczemu w terminie 7 dni  

od dnia, w którym otrzymał odwołanie. 

5. W trakcie rozpatrywania odwołania, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, uczeń  

ma prawo uczęszczać do Szkoły. 

§ 58 

1. W Szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź 

doraźnej pomocy, w tym  materialnej. 

2. Uczniom, o których jest mowa w ust. 1 Szkoła może udzielić wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez psychologa i pedagoga 

szkolnego; 
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2) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy 

społecznej; 

3) wypłacenie uczniowi z budżetu Rady Rodziców jednorazowej zapomogi losowej, 

jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy wystąpią o to 

z wnioskiem; 

4) pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrekcji 

Szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie Szkoły; 

5) w sytuacjach wykraczających poza kompetencje Szkoły pomoc instytucji  

pozaszkolnych, świadczących specjalistyczne poradnictwo (poradni psychologiczno-

pedagogicznej, policji, sądu rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej). 

§ 59 
1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły i Statutem  

oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli 

w Radzie Rodziców; 

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce 

i zachowania swojego dziecka; 

4) uzyskiwania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia; 

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 5 razy w roku szkolnym. 

§ 60 
Szczegółowe postanowienia dotyczące praw i obowiązków uczniów określa Statut Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 8 

UCZNIOWIE KLAS ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ 

§ 61 
1. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w szkole branżowej I stopnia 

funkcjonują także klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół 

Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim 

2. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej korzystają z obiektów 

szkolnych i ich wyposażenia. 

3. Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej realizują cele i zadania określone 

w podstawie programowej
  

zasadniczej szkoły zawodowej, uwzględniające program 

wychowawczy i program profilaktyki. 

4. Cele klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej realizowane są poprzez działania 

edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy  

i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym; 

3) program profilaktyki opisujący działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Do uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej mają zastosowanie przepisy 

rozdziału 7 Uczniowie Szkoły. 

6. Do oceniania uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej mają zastosowanie 

dotychczasowe przepisy.  

7. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzą w skład Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły na zasadach określonych w rozdziale III: Organy Szkoły. 
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8. Rodzice uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzą w skład Rady Rodziców 

Szkoły na zasadach określonych w  rozdziale III: Organy Szkoły. 

9. Dokumentacja pedagogiczna klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest 

prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia 

w tych klasach. 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 62 
Ceremoniał Szkoły jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się 

w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole Szkoły i formy celebracji sztandaru. 

§ 63 
Szczegółowe zasady ceremoniału szkolnego określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 64 
1. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną. 

2. Zmiany w Statucie Szkoły należą do kompetencji Rady Pedagogicznej. 

3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Szkoły. 

§ 65 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu dydaktycznego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły specjalnej określają odrębne przepisy. 

§ 66 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Pieczęć urzędowa Szkoły nie zawiera nazwy Zespołu. 

§ 67 
Kwestie nieuregulowane w niniejszym Statucie określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Hipolita Szczerkowskiego. 

 

 


