
 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA  SPECJALNA "WSPÓLNY ŚWIAT" 

ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław 

 

 

 
STATUT 

Szkoły Podstawowej Specjalnej  

"Wspólny Świat" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA  SPECJALNA "WSPÓLNY ŚWIAT" 

ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna "Wspólny Świat" jest  ośmioletnią  niepubliczną szkołą  podstawową  

prowadzącą  kształcenie  specjalne dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu 

umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi . 

2. Pełna nazwa Szkoła Podstawowa  Specjalna  "Wspólny Świat" może być używana w skróconym 

brzmieniu: szkoła.  

3. Siedziba szkoły mieści się we Wrocławiu przy ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław. 

4. Osobą prowadzącą  szkołę jest  p. Beata Dróżdż,  ul. Sadowa 8, 55-010 Radomierzyce. 

5. Organem  sprawującym   nadzór pedagogiczny jest  Dolnośląski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła  jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu ustawy Prawo 

Oświatowe  (dz. U. 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy. 

7. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły, tworzone na jego 

podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.  

8. Szkoła działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe  (dz. U. 2017 r., poz. 59 ze zm.) 

§ 2  

1. Ilekroć w statucie jest mowa o wychowankach szkoły – należy przez to rozumieć dzieci uczące się 

w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych.   

2. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

§ 3 

1. Szkoła realizuje  określoną  przez ministra właściwego  do spraw oświaty i wychowania podstawę 

programową, ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. 2017 poz 356). 

2. Szkoła realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów. 

3. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia, jak 

świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne. 

4. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 

wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły 

publicznej danego typu. 

5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w szkołach publicznych. 

6. Przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne.  
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§ 4 

1.  W  szkole  uczniowie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w ośmioletnim  cyklu 

edukacyjnym podzielonym na etapy:  

1) pierwszy etap edukacyjny obejmuje kształcenie w klasach I - III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny obejmuje kształcenie w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.  

2.  W celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole  tworzone są 

oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego.  

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

§ 5 

1. Nadrzędnym celem i przesłaniem szkoły jest wszechstronne wspieranie  rozwoju dzieci i  

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ukierunkowane na integrację ze środowiskiem 

rówieśniczym i przygotowanie ich do  uczestnictwa w życiu społecznym na miarę ich  możliwości i  

w dostępnym dla nich zakresie, a także organizacja i realizacja systemu wspomagania rodzin w 

przezwyciężaniu trudności wynikających z  niepełnosprawności ich dzieci. 

2. Szkoła podejmuje  działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, koncentrując  się w szczególności na:  

1) wyposażeniu dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności zgodnie z ich potrzebami  

rozwojowymi, predyspozycjami psychofizycznymi oraz  zdolnościami, zapewniając ciągłość i 

indywidualizację procesu kształcenia, rewalidacji, wychowania i opieki,  

2) systematycznej  współpracy z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 

3) udzielaniu merytorycznego wsparcia nauczycielom - terapeutom, specjalistom poprzez 

organizację i realizację systemu wspomagania opartego na formie superwizji zewnętrznych, 

wewnętrznych i koleżeńskich oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,  

4) popularyzowaniu metod nauczania osób  niepełnosprawnych  poprzez organizację konferencji,  

szkoleń i warsztatów adresowanych do nauczycieli, rodziców, studentów i innych 

zainteresowanych osób,  

5) tworzeniu  warunków do działania w szkole wolontariuszy i innych organizacji, których celem 

jest rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

szkoły,  

 6) współdziałaniu ze szkołami wyższymi w organizacji studenckich praktyk pedagogicznych, 
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 7) współpracy z osobami, ośrodkami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi w Polsce i za 

granicą działającymi na rzecz osób  niepełnosprawnych.  

 

§ 6 

Do zadań szkoły należy: 

1) realizacja indywidualnych programów nauczania i wychowania, uwzględniających podstawę 

programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego, analizę potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów i wychowanków oraz indywidualne tempo ich rozwoju, 

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

opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, 

 3) organizowanie zajęć rewalidacyjnych w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, będących 

integralną częścią pracy dydaktycznej i wychowawczej,   

4) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, wychowankom, rodzicom i 

nauczycielom w formach określonych odrębnymi  przepisami, 

 5) zapewnienie odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów i wychowanków, warunków do nauki, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych,  

6) zapewnienie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 

opieki w szkole i poza nią, 

7) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i aktywności uczniów i wychowanków poprzez 

organizację aktywności społeczno - kulturalnej, krajoznawczo - turystycznej i prozdrowotnej oraz 

spędzania czasu wolnego w formie wyjść i wycieczek przedmiotowych, wycieczek krajoznawczo - 

turystycznych, konkursów, zielonych szkół, szkół zimowych, zajęć feryjnych zimowych i letnich, 

imprez ukierunkowanych na integrację społeczną,  

8) realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, dostosowanego do potrzeb 

rozwojowych uczniów i wychowanków oraz potrzeb ich środowiska, 

 9) zapewnienie opieki uczniom i wychowankom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i 

życiowej. 
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Rozdział III 

Zarządzanie i Organy Szkoły 

§ 7 

Kompetencje i odpowiedzialność osoby prowadzącej: 

1. Osoba prowadząca 

1) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego dla wszystkich osób 

zatrudnionych w szkole oraz podejmuje decyzje w sprawach administracyjno-finansowych,  

2) nadaje statut i wprowadza zmiany w jego treści, 

3) zapewnia warunki działania szkoły, w szczególności warunki materialne i organizacyjne, 

umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym,  

4) zapewnia  wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędne do pełnej realizacji 

programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań 

statutowych szkoły, 

5) zapewnia  odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania i opieki oraz pracy,  

6)  wykonuje  i nadzoruje  remonty oraz zadania  inwestycyjne w szkole,  

7) zapewnienia obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową i obsługę organizacyjną  w 

szkole,  

8) ustala roczny plan finansowy szkoły oraz podejmuje decyzje  w sprawach finansowania szkoły, 

9) dysponuje  i gospodaruje  środkami finansowymi szkoły, 

10) pozyskuje darowizny i/lub czesne oraz inne opłaty za świadczenia udzielane przez szkole, 

11) ustala wysokości opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez szkołę, 

12) powołuje i odwołuje  dyrektora szkoły lub inną osobę sprawującą funkcje kierownicze, 

13) zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wykonujących pracę w 

szkole, 

14) podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi. 
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§ 8 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły,  

2) rada pedagogiczna. 

2. Organy szkoły, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie przepisów ustawy Prawo 

Oświatowe, a także przepisów wykonawczych do ustawy i dokumentów wewnątrzszkolnych. 

3. Organy szkoły są ustawowo upoważnione do wydawania aktów prawa na terenie szkoły w ramach 

posiadanych uprawnień. 

§ 9 

Kompetencje i odpowiedzialność dyrektora szkoły: 

1. Dyrektor szkoły powoływany jest przez organ prowadzący szkołę - osobę prowadzącą. 

2. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły  na zewnątrz, przełożonym służbowym dla zatrudnionych w 

szkole nauczycieli - terapeutów, nauczycieli wspomagających, specjalistów oraz przewodniczącym 

rady pedagogicznej. 

3.  Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:  

1) dbanie o prestiż i dobre imię szkoły,  

2) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w szkole zgodnie z 

przepisami prawa oświatowego,   

3)  planowanie i organizacja wewnętrznej pracy szkoły,  

4)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli - terapeutów, nauczycieli 

wspomagających, specjalistów  zatrudnionych w szkole,  

5) ocena pracy nauczycieli - terapeutów, nauczycieli wspomagających, specjalistów zgodnie z 

ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 poz. 1379),  

6)  realizowanie decyzji  osoby prowadzącej  szkołę oraz uchwał rady pedagogicznej szkoły 

podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,  

7) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami szkoły oraz stwarzanie warunków do 

ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,  

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, wychowankom i nauczycielom - terapeutom, 

nauczycielom wspomagającym, specjalistom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

oraz higienicznych warunków nauki i pracy, 

9) zapewnienie nauczycielom - terapeutom, nauczycielom wspomagającym,  specjalistom  

pomocy i warunków organizacyjnych do realizacji zadań statutowych szkoły i doskonalenia 

zawodowego, w tym realizacji awansu zawodowego nauczycieli, 

10)  współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji studenckich praktyk pedagogicznych,  

11)  stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 5.  

4. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawach: 

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, 

2) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, 

3) nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 
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4) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom - terapeutom,  

nauczycielom wspomagającym, specjalistom,  

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

odznaczeń, nagród i  innych wyróżnień dla nauczycieli - terapeutów, nauczycieli 

wspomagających,  specjalistów,  

6) skreślenia ucznia z listy uczniów w porozumieniu z  osobą prowadzącą szkołę. 

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z osobą  prowadzącą  ma prawo do: 

1) opiniowania przyjęć i zwolnień pracowników szkoły, 

2) wnioskowania do osoby prowadzącej w sprawie premiowania i nagradzania nauczycieli - 

terapeutów, nauczycieli wspomagających,  specjalistów, 

3) planowanie organizacji i strategii rozwoju szkoły, 

4) gospodarowanie finansami szkoły w porozumieniu i w zakresie określonym przez osobę 

prowadzącą szkołę,  

5) wnioskowania o dokonanie zmian w statucie szkoły. 

§ 10 

1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go  inny nauczyciel, wyznaczony przez 

dyrektora w porozumieniu z osobą prowadzącą lub inna osoba wskazana przez osobę  prowadzącą.  

2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z osobą prowadzącą, radą 

pedagogiczną oraz rodzicami uczniów i wychowanków szkoły.  

3. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły współpracuje z 

dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego  nr XV. 

§ 11 

1. W szkole osoba prowadząca może powołać dyrektora ds. organizacyjnych.  

2. Dyrektor ds. organizacyjnych współpracuje z dyrektorem szkoły, wspierając go w zakresie 

organizacji pracy w placówce. 

 

 

§ 12 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, rewalidacji, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele - terapeuci, 

nauczyciele wspomagający i specjaliści zatrudnieni w szkole.  

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.  

6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej  są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, wychowanków i ich 

rodziców, a także nauczycieli - terapeutów i innych pracowników szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  
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1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów  oraz 

ukończenia szkoły,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie przedłużenia okresu nauki uczniom, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów, 

4) zatwierdzenie planów pracy szkoły,  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli - terapeutów, specjalistów. 

9. Do zadań rady pedagogicznej szkoły należy: 

1) realizacja zadań statutowych szkoły dotyczących kształcenia, rewalidacji, wychowania i 

opieki,  

2)  opiniowanie organizacji pracy, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych i 

rewalidacyjnych, 

3)  opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień,  

4)  opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno 

-wychowawczych i opiekuńczych,  

5)  podejmowanie decyzji w sprawie przedłużania okresu nauki dla uczniów,  

6)  ustalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,  

7) powoływanie stałych i doraźnych zespołów tematycznych do realizacji zadań ustalonych 

przez radę pedagogiczną,  

8)  opracowywanie regulaminów, planów pracy i innych dokumentów wewnątrzszkolnych 

wynikających ze statutowych zadań. 

9) Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów (liczba głosów „za” jest 

co najmniej o jeden większa od liczby głosów „przeciw”) w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

§ 13 

1. Organy szkoły podejmują działania w zakresie swoich kompetencji na zasadach partnerstwa i 

współpracy w celu realizacji statutowych zadań, mając na uwadze dobro uczniów i wychowanków 

szkoły. 

§ 14 

 

Zasady rozwiązywania konfliktów w  ośrodku: 

 

1. Sprawy sporne członków rady  pedagogicznej  rozwiązuje się  w  drodze  mediacji  prowadzonej  

przez  dyrektora szkoły. 

2. Sprawy sporne pomiędzy rodzicami a pracownikami pedagogicznymi rozstrzyga dyrektor szkoły         

w drodze negocjacji. 

3. W przypadku konfliktu pomiędzy radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły, obie strony podejmują  

próby rozwiązania konfliktu wewnątrz szkoły. 

4. W przypadku gdy jedną ze stron sporu jest dyrektor, a podejmowane próby rozwiązania konfliktu  

wewnątrz szkoły nie powiodły się, dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie 

konfliktu do osoby  prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział IV 

Organizacja Szkoły 

§ 15 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz oddziały rocznego 

przygotowania przedszkolnego.  

2.  W szkole rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną  stopnia  

umiarkowanego lub  znacznego   i/lub niepełnosprawności sprzężone,  które ukończyły 6 lat.  

3. Obowiązek szkolny dzieci przedszkolnych  może być odroczony do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

4.  W szkole kształceniem obejmuje się uczniów w wieku od 6 lat posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną  stopnia  

umiarkowanego lub  znacznego i/lub niepełnosprawności sprzężone,  do czasu zakończenia nauki w 

szkole podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia 20  roku życia.  

5. Na etapie klas I-III można przedłużyć okres nauki o jeden rok, a na etapie klas IV-VIII o 2 lata. 

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna za zgodą rodziców. 

§ 16 

1. Rok szkolny w szkole rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Zakończenie pierwszego półrocza następuje corocznie 

przed rozpoczęciem ferii zimowych, drugie półrocze rozpoczyna się po zakończeniu ferii 

zimowych i kończy się  przed rozpoczęciem ferii letnich.  

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole są zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.  

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu i za zgodą osoby prowadzącej, może ustalić dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.  

5. W każdym roku szkolnym dyrektor szkoły opracowuje projekt organizacji roku szkolnego, który, 

po zatwierdzeniu przez osobę prowadzącą, podawany jest do wiadomości nauczycieli - terapeutów,  

specjalistów i rodziców uczniów i wychowanków przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

§ 17 

1. Podstawową  jednostką organizacyjną w szkole jest oddział edukacyjno-terapeutyczny. 

2.  Liczba uczniów i wychowanków w oddziale wynosi od 1 do 6 uczniów. Decyzję o zwiększeniu 

uczniów w oddziale podejmuje dyrektor szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną. 

3. O doborze uczniów do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych decydują przede wszystkim ich 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. W szkole mogą być organizowane zajęcia w  

oddziale edukacyjno-terapeutycznym złożonym z uczniów różnych klas przy zachowaniu górnego 

limitu uczniów. 

4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca zwany „nauczycielem - terapeutą”. 
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5. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i rewalidacyjne  w danym 

oddziale edukacyjno-terapeutycznym  tworzą nauczyciel - terapeuta, nauczyciele -wspomagający   

i nauczyciele - specjaliści  zwani "specjalistami".  

6.  Nauczyciele wspomagający i specjaliści poprzez zintegrowane działania o charakterze 

rewalidacyjnym wspierają pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela terapeuty.  

7. Nauczyciele i specjaliści mają prawo doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków 

dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością.  

8.  Nauczyciele - terapeuci, nauczyciele-wspomagający  i  specjaliści posiadają kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej. 

9. W  szkole  zatrudnia się pomoc nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 18 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej w szkole są: 

1) obowiązkowe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z zakresu wychowania przedszkolnego, 

2)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 

3)  obowiązkowe zajęcia rewalidacyjne, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W szkole mogą być prowadzone również inne zajęcia niż wymienione w ust. 1, m. in. zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów i wychowanków.  

3.  Zajęcia wymienione w ust. 1  i 2 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy. 

§ 19 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole są realizowane od poniedziałku do piątku. 

2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu i za zgodą osoby prowadzącej, może ustalić dodatkowe godziny 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidziane do realizacji w wyznaczone soboty. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej oraz w 

formie zajęć międzyoddziałowych dla uczniów o zbliżonym poziomie i potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, zapewniających integrację rówieśniczą w procesie kształcenia i wychowania. 

§ 20 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor 

szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą. 

2.  Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania określa, tygodniowy wymiar godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

rewalidacyjnych dla oddziałów szkolnych oraz tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

wychowawczo-dydaktycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych dla oddziałów przedszkolnych, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz higieny pracy i nauki. 

3. Kształcenie, wychowanie i terapia  ma charakter ciągły i zintegrowany. Godzina dydaktyczno- 

wychowawcza w oddziałach przedszkolnych i szkolnych wynosi 45 minut. Czas trwania 

poszczególnych zajęć oraz przerw między zajęciami w ciągu dnia ustala nauczyciel - terapeuta, 

nauczyciel - wspomagający i specjalista, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć 

ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć, uwzględniając w szczególności indywidualne 

potrzeby, możliwości psychofizyczne i aktywność dzieci. Przy ustalaniu kierunków pracy 

nauczyciele - terapeuci, nauczyciele - wspomagający oraz inni specjaliści  uwzględnią  

indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne 

strony ucznia. 
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§ 21 

1. Kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na 

wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości – w całym procesie edukacji. 

2. Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

niepełnosprawnością sprzężoną, opiera się na indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym zwanym  dalej „IPET”, opracowanym i realizowanym przez zespół nauczycieli i 

specjalistów pracujących z uczniem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu 

funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. IPET  określa zoperacjonalizowane cele krótko- i długoterminowe, uwzględniające zdiagnozowane 

potrzeby ucznia. Każdemu celowi przypisane są działania, sposób i termin ich realizacji oraz osoby 

odpowiedzialne.  

4. Rodzice uczniów i wychowanków mają prawo  uczestniczenia w pracach zespołu opracowującego 

IPET.   

5. W procesie oceny i planowania działań powinien być uwzględniony również głos ucznia, 

adekwatnie do jego możliwości.  

6. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny podlega monitorowaniu, okresowej ewaluacji i 

modyfikowaniu. 

7.  IPET jest zatwierdzany i dopuszczany do realizacji przez dyrektora szkoły zgodnie z terminem 

określonym w odrębnych przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  i udostępniany rodzicom uczniów i 

wychowanków w formie kopii na wniosek rodziców.   

§ 22 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w  ustawie o Prawo oświatowe oraz w 

przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania 

przedszkolnego, obejmujące w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości; 

3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, integrowanie zabiegów wychowawczych i 

przygotowanie dzieci do podjęcia gotowości szkolnej; 

4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego, obywatelskiego i 

patriotycznego. 

 

§ 23 

 

1. Oddział przedszkolny przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie 

karty zapisu dziecka w terminie od 2 stycznia do 31 sierpnia u dyrektora szkoły. 

 

§ 24 

 

1. Szkoła  prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju. 

2. Dyrektor szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju, o którym mowa w art. 127 

ustawy Prawo oświatowe. 

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:  
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1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 

dziecka;  

2)  nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego 

potrzeb;  

3)  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w 

zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z 

dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 

4)   analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie i/lub w grupach 

liczących 2 lub 3 dzieci.  

5.  Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub upoważniony odpowiednio przez dyrektora 

nauczyciel – terapeuta. 

6.  Zespół  dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania. 

 

 

Rozdział V 

 Sposób sprawowania opieki nad uczniami, wychowankami  w czasie zajęć w szkole  

i poza nią  

 

§ 25 
 

1. Szkoła  zapewnia uczniom i wychowankom  opiekę i bezpieczeństwo poprzez przestrzeganie 

następujących zasad: 

1) w trakcie zajęć obowiązkowych, dodatkowych, imprez zorganizowanych  przez  szkołę za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel, który prowadzi zajęcia  lub  osoba  

prowadząca zajęcia,  

2) podczas pobytu na placu zabaw zajęcia odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt jest 

dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka, 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły  może być zapewniona  dodatkowa opieka (nauczyciel, 

asystent, rodzic)  jeżeli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, 

4) przy organizacji wycieczki poza miasto osoba prowadząca wyznacza kierownika wycieczki 

odpowiedzialnego za organizację i przebieg wycieczki. Kierownik wypełnia kartę 

wycieczki. 

 

§ 26 

 

1. W szkole organizuje się świetlicę dla uczniów i wychowanków, których rodzice pracują zawodowo. 

2. W świetlicy mogą  przebywać uczniowie i wychowankowie oczekujący na dodatkowe zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. 

3. W świetlicy  prowadzące są zajęcia w grupach  wychowawczych. 

4. Liczba  dzieci nie może przekraczać 8. 

2. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska. 

3.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (opiekunów) lub 

upoważnione przez nich osoby pełnoletnie i trzeźwe, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.  
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4. Imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości osób uprawnionych do odbioru dziecka znajduje się 

na karcie zapisu dziecka do świetlicy i jest poświadczony podpisem rodzica/opiekuna.  

5. Do czasu przekazania dziecka do świetlicy, oddziału przedszkolnego lub szkolnego oraz od chwili 

jego odbioru za bezpieczeństwo dziecka ponosi odpowiedzialność rodzic (opiekun) lub osoba 

upoważniona. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy. 

 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy -  prawa i obowiązki 

§ 27 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dla których pracodawcą 

jest osoba prowadząca, o którym mowa w § 1 ust. 4 

2. Pracownikami pedagogicznymi szkoły są nauczyciele - terapeuci, nauczyciele wspomagający, 

specjaliści, którzy służbowo podlegają dyrektorowi szkoły. 

3. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych, ich prawa i obowiązki określają przepisy 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) oraz art. 6 ustawy  - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. 2016 poz. 1379). 

4. Osoba  prowadząca zapewnia szkole obsługę finansowo-księgową, kadrową, systemów 

informatycznych i odpowiedzialną za czystość w szkole, na zasadach określonych przez Kodeks 

pracy  (Dz. U. 2016 poz. 1666) lub Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459). 

 

§ 28 

 

1. Wszyscy pracownicy w relacji z uczniami i wychowankami szkoły obowiązani są do kierowania się 

następującymi zasadami:  

1) dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw i godności osobistej, 

2) troską o zdrowie dziecka oraz jego ochroną przed zaniedbaniem oraz przemocą 

fizyczną i psychiczną, 

3) zapewnieniem dziecku właściwej opieki i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności dziecka. 

2. Nauczycielem - terapeutą, nauczycielem wspomagającym, specjalistą w szkole może być osoba 

niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie, przeciwko której nie toczy się postępowanie 

dyscyplinarne i karne. Spełnienie tych warunków musi zostać potwierdzone informacją z 

Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy, przedstawioną osobie  

prowadzącej. 

 

§ 29 
 

1. Nauczyciele - terapeuci, nauczyciele wspomagający,  specjaliści  szkole podlegają przepisom 

ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie określonym tą ustawą, w szczególności dotyczącym:  

 

1) obowiązków nauczyciela,  

2)  wymagań kwalifikacyjnych,  

3) awansu zawodowego,   

4) wygasania stosunku pracy z mocy prawa, 

5)  funduszu na nagrody przyznawane przez kuratorów oświaty i ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania oraz nadawania nauczycielom Medalu Komisji Edukacji Narodowej, 
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6)  korzystania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,  

7) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

8)  uprawnień emerytalnych oraz dodatku do emerytury lub renty,  

9) prawa do legitymacji służbowej, 

10)  ) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.  

 

2. W pozostałym zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu pracy. 

 

§ 30 
 

1. Do obowiązków nauczyciela - terapeuty ,nauczyciela  wspomagającego,   specjalisty należy: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: edukacyjną, rewalidacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań 

związanych z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę na jej terenie i poza nią,  

2) wspieranie każdego ucznia i wychowanka w jego rozwoju,  

3) kształtowanie właściwych stosunków między uczniami, zgodnie z zasadą integracji 

społecznej i poszanowania godności osobistej,  

4) troska o bezpieczeństwo uczniów i wychowanków podczas wszystkich zajęć 

organizowanych przez szkołę,  

5) uczestniczenie w zajęciach zgodnie z ustalonym przydziałem czynności i tygodniowym 

rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

6)  pełnienie dyżurów opiekuńczych przed i po zakończeniu dziennych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych zgodnie z obowiązującym harmonogramem dyżurów, 

7)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych i opracowywanie wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia i wychowanka we współdziałaniu z innymi nauczycielami - 

terapeutami w ramach pracy zespołu edukacyjno-terapeutycznego,  

8) opracowywanie i okresowa modyfikacja IPET we współdziałaniu z innymi nauczycielami - 

terapeutami, nauczycielami wspomagającymi, specjalistami w ramach prac zespołu 

edukacyjno-terapeutycznego,   

9)  realizowanie IPET z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego i 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zaleceń wynikających z orzeczeń 

o potrzebie kształcenia specjalnego,  

10)  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiadanie za jej 

efektywność,  

11)  ocenianie osiągnięć edukacyjno-terapeutycznych i zachowania ucznia i wychowanka 

zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania w szkole, 

12)  stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów ustalonych dla szkół publicznych, 

13)  rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i pracy 

wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

14)  otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia i wychowanka szkoły i utrzymywanie 

kontaktów z jego rodzicami w celu: 

a). poznania i ustalenia potrzeb dziecka,  

b). współdziałanie w sprawach wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadań wynikających z realizowanego IPET, w tym prawa do 

współtworzenia IPET,  

c). udzielania pełnych informacji dotyczących zachowania, rozwoju, postępów i 

trudności edukacyjno-terapeutycznych dziecka, 

d). włączania rodziców w działalność szkoły;  
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15)  planowanie i organizowanie, we współpracy z rodzicami, różnych form życia zespołowego 

o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym, 

integrującego społeczność uczniowską,   

16)  organizowanie wyjść, wycieczek i imprez szkolnych o charakterze poznawczym,  

uspołeczniającym i budującym samodzielność i zaradność życiową u uczniów i 

wychowanków,  

17)  dbanie o systematyczne uczęszczanie ucznia i wychowanka  na zajęcia dydaktyczno- 

wychowawcze oraz monitorowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  

18)  współpracowanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy 

społecznej, placówkami służby zdrowia, sądami rodzinnymi i instytucjami działającymi na 

rzecz dzieci i ich rodzin,  

19)  dbanie o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz systematycznego kontrolowania stanowisk 

pracy dydaktyczno - wychowawczej pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

20)  systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w 

szczególności dbanie o zindywidualizowaną organizację stanowiska pracy dydaktyczno- 

wychowawczej, prawidłowy dobór i tworzenie pomocy dydaktycznych adekwatnych do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych dziecka, 

21)  dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny oraz szkolny, ład i porządek w miejscu 

pracy, a także wdrażanie uczniów i wychowanków do poszanowania mienia szkolnego, 

22)  uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenia warsztatu pracy, w szczególności 

poprzez uczestniczenie  w superwizjach zewnętrznych, wewnętrznych i koleżeńskich, 

warsztatach , kursach i szkoleniach  specjalistycznych,  

23)  czynne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej oraz realizacja jej postanowień i 

uchwał,  

24)  wykonywanie czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, 

25)  przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, postanowień statutu szkoły, zarządzeń oraz 

poleceń dyrektora  dotyczących działalności szkoły, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z 

prawem lub umową o pracę,  

26)  przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,  

27)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych 

obowiązujących w szkole oraz uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu  

BHP,  

28)  poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim,  

29)  przestrzeganie ustalonego w szkole porządku i dyscypliny pracy oraz zasad współżycia 

społecznego,  

30)  przestrzeganie tajemnicy służbowej,  

31)  dbanie o wizerunek i dobre imię szkoły. 

 

 

§ 31 
 

1. Nauczyciel - terapeuta, nauczyciel wspomagający, specjalista  ma prawo do:  

1) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora 

szkoły, doświadczonych nauczycieli - terapeutów, wyspecjalizowanych placówek i 

instytucji naukowo-oświatowych,   

2)  własnego rozwoju zawodowego i osobistego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego,  

3)  godnych warunków pracy i wynagrodzenia. 
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§ 32 

1. Szkoła może przyjmować wolontariuszy w celu rozszerzenia opieki nad uczniami i wychowankami 

oraz  wsparcia pracy nauczycieli - terapeutów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Wolontariusz wykonuje pracę pod opieką nauczyciela - terapeuty wyznaczonego przez dyrektora 

szkoły.  

3. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, niekarana, obowiązana do zachowania tajemnicy w 

sprawach uczniów i wychowanków szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zawiera z wolontariuszem porozumienie oraz na wniosek wolontariusza wydaje 

opinię o jego pracy.    

§ 33 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych w celu realizacji praktyk pedagogicznych. 

2. Student - praktykant może odbyć praktyki pedagogiczne po zawarciu umowy szkoły z uczelnią 

kierującą na praktyki i na zasadach określonych w regulaminie praktyk ustalonym przez uczelnię. 

 

Rozdział VII 

           Wewnątrzszkolny System Oceniania 

   § 34 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania  ma na celu: 

 

1) informować rodziców uczniów, wychowanków o poziomie jego aktualnych osiągnięć 

edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

2) dostarczanie uczniom, wychowankom,  rodzicom, opiekunom prawnym  i nauczycielom 

informacji o postępach trudnościach rozwojowych  i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

wychowanka, 

3) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania  umożliwia: 

 

1) określenie faktu  wystąpienia zmian w określonych zakresach w porównaniu ze stanem 

wyjściowym, 

2) opisanie jakości, dynamiki i efektów zmian, 

3) ukierunkowanie dalszej  pracy nauczycieli zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia, 

wychowanka. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

     

1) dokonanie Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonalnej ucznia, wychowanka  na 

podstawie informacji uzyskanych w efekcie wieloaspektowej specjalistycznej diagnozy oraz 

zgromadzonych informacji o uczniu i jego środowisku domowym, 

2) formułowanie przez nauczycieli celów pracy (głównych i szczegółowych) dla każdego 

ucznia, opisanych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, 
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3) monitorowanie rozwoju uczniów poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag, 

dotyczących obserwowanych zmian,    

4) opracowanie oceny opisowej śródrocznej, rocznej i końcowej, 

5) klasyfikowanie i promowanie uczniów, 

6) sposoby i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie funkcjonowania 

dziecka, 

7) sposoby motywowania i nagradzania uczniów. 

 

4. Ocena opisowa posiada następujące cechy: 

1) jest podsumowaniem konkretnej pracy z uczniem w określonym przedziale czasowym, 

2) jest indywidualna, nie może przybierać postaci schematu, 

3) zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym poprzednio (czy 

uczeń funkcjonuje tak samo, lepiej czy nastąpił regres), 

4) ocenia przebieg postępów ucznia w stosunku do jego możliwości, 

5) jest ocena pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać ucznia. 

5. Ocena opisowa roczna lub końcowa wpisana zostaje do arkusza ocen, na świadectwie 

promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły. 

§ 35 

Klasyfikowanie i promowanie  

1. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone  dla szkół publicznych.  

2. Szczegółowe warunki klasyfikowania i promowania uczniów określają wewnątrzszkolne zasady 

klasyfikowania i promowania zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania - zwanym dalej 

WSO. 

3. Osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania podlegają okresowemu 

podsumowaniu w formie klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.  

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest co najmniej dwa tygodnie przed 

śródrocznymi i rocznymi klasyfikacyjnymi zebraniami rady pedagogicznej, które odbywają się w 

ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poprzedzającym rozpoczęcie ferii 

zimowych oraz ferii letnich, odpowiednio.  

5. Klasyfikacja końcowa przeprowadzana jest w klasie programowo najwyższej co najmniej dwa 

tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

6. Terminy rozpoczęcia ferii zimowych oraz zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-  

wychowawczych są zgodne z organizacją danego roku szkolnego określaną przez Ministra 

Edukacji Narodowej.  

7. Dla ucznia, któremu przedłużono okres nauki, dokonuje się klasyfikacji śródrocznej w każdym 

półroczu okresu, na jaki został przedłużony czas nauki w danej klasie. Uczeń ten podlega 

klasyfikacji rocznej po okresie, na jaki został przedłużony czas nauki. 

8.  Uczeń, któremu przedłużono okres nauki, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej po 

zakończeniu okresu, na jaki został przedłużony czas nauki . Uczeń, ten  nie otrzymuje świadectwa 

promocyjnego do klasy programowo wyższej.  Przedłużenie  etapu edukacyjnego nie jest tożsame z 

powtarzaniem klasy. 

9. Decyzja o przedłużeniu  etapu edukacyjnego odnotowana jest w arkuszu ocen i dołączona do 

dokumentacji ucznia 

10. Uczeń może nie być klasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach dydaktyczno - 

wychowawczych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacji 
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11. Wyniki klasyfikacji, promocji i decyzje o ukończeniu danej szkoły podejmuje i zatwierdza Rada 

Pedagogiczna uwzględniając specyfikę każdego ucznia. 

§ 36 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych oraz zachowania ucznia i wychowanka  

polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z IPET oraz 

sformułowaniu oceny opisowej postępów ucznia lub wychowanka. 

2. Uczeń  w trakcie nauki otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe. 

3. Postępy w pracy wychowawczo-dydaktycznej ucznia, wychowanka podlegają ocenianiu bieżącemu.  

Ocenianie bieżące dokonywane jest poprzez analizę osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych oraz 

zachowania ucznia oraz wychowanka prezentowaną w formie wykresów/arkuszy zapisu nabywania 

umiejętności co najmniej jeden raz w każdym miesiącu roku szkolnego podczas spotkań zespołu 

edukacyjno-terapeutycznego. 

4.  Rodzice uczniów i wychowanków informowani są o postępach bieżących w trakcie 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem - terapeutą, zgodnie z harmonogramem konsultacji 

określanym w każdym roku szkolnym.  

5. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.  

6. Ustalanie ocen, o których mowa w ust. 5 odbywa się co najmniej dwa tygodnie przed terminem  

klasyfikacyjnych zebrań rady pedagogicznej. 

7. Rodzice uczniów informowani są o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych, 

rocznych i końcowych podczas spotkań zespołu edukacyjno-terapeutycznego odbywających się co 

najmniej dwa tygodnie przed terminem klasyfikacyjnych zebrań rady pedagogicznej. 

8. Rodzice wychowanków szkoły informowani są o gotowości szkolnej dziecka podczas spotkań 

zespołu edukacyjno-terapeutycznego odbywających się w terminie do 30 kwietnia każdego roku 

szkolnego. 

9. O terminie spotkań zespołu edukacyjno-terapeutycznego rodzice uczniów i wychowanków 

powiadamiani są w formie pisemnej przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział VIII 

Zasady przyjęć i kontynuacji nauki uczniów i wychowanków w szkole 

§ 37 

1. Szkoła jest szkołą, dla której nie został ustalony obwód.  

2. Podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

niepełnosprawności sprzężone, w których jedną stanowi niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 38 

1. Do szkoły przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. 

3.  Przyjęć nowych dzieci do szkoły dokonuje się na kolejny rok szkolny w sytuacji dysponowania 

przez szkołę  wolnymi miejscami lub możliwością zorganizowania nowych oddziałów edukacyjno-

wychowawczych dla nowych uczniów i wychowanków.  
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4. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i nauki w szkole, w terminie jednego miesiąca przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, zgodnie z organizacją 

roku szkolnego.  

5. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu i za zgodą 

osoby  prowadzącej, 

6. O kolejności przyjęć dzieci do szkoły, w sytuacji, gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie 

przekracza liczbę wolnych miejsc w szkole, decyduje zespół kwalifikacyjny.  Zespół 

kwalifikacyjny kieruje się dobrem obecnych uczniów i wychowanków szkoły, mając na uwadze ich 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz poziom funkcjonowania.   

7. W skład zespołu kwalifikacyjnego wchodzą: osoba prowadząca, dyrektor i nauczyciel - terapeuta 

i/lub  specjalista wskazany przez dyrektora szkoły. 

 

§ 39 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły. 

2. Do wniosku dołącza się:  

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  niepełnosprawności sprzężone – w 

których jedną stanowi niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

2) 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 2017 r. poz. 

697, z późn. zm), jeżeli takie zostało wydane,  

3) kopię arkusza ocen ucznia lub zaświadczenie o przebiegu nauczania w przypadku ucznia 

przechodzącego do szkoły z innej szkoły w celu kontynuacji nauki. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4, są składane w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.   

 

§ 40 

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są przez zespół kwalifikacyjny do wiadomości 

rodziców telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie. 

2.  Osoba  prowadząca  zawiera z rodzicami dzieci przyjętych do szkoły umowę o kształcenie. 

3. Wszystkim rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do osoby prowadzącej w 

terminie 14 dni od podjęcia decyzji. 

§ 41 

1. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją osoby prowadzącej na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej oraz w drodze decyzji administracyjnej dyrektora szkoły zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257). 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku: 

1) zakończenia okresu, na jaki zostało wydane przez publiczną poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną wskazanie do formy kształcenia specjalnego,  

2)  niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego z powodu zaniedbań rodziców, 

3)  niewywiązywania się przez rodziców ucznia i wychowanka z ustaleń zawartych w umowie o 

kształcenie,  
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4)  uchylania się rodziców od współpracy ze szkołą i współodpowiedzialności za przebieg 

kształcenia i wychowania dziecka,   

5) nieprzestrzegania przez rodziców zapisów statutu szkoły oraz przyjmowania postaw istotnie 

utrudniających współpracę ze szkołą i organizację jej pracy, 

6) wypowiedzenia umowy o kształcenie. 

3. Decyzję o skreśleniu podejmuje osoba prowadząca po zasięgnięciu opinii wszystkich organów 

działających przy szkole. 

4. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów szkoły rodzicom przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

5. Dyrektor szkoły jest obowiązany do poinformowania dyrektora szkoły publicznej, w obwodzie 

której dziecko mieszka, o fakcie skreślenia dziecka z listy uczniów i wychowanków szkoły w celu 

umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Rozdział IX 

Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków  

§ 42 

1. Szkoła w swoich działaniach kieruje się zasadami akceptacji i szacunku dla swoich uczniów i 

wychowanków oraz ich rodziców, respektuje Konwencję  o prawach dziecka z dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 ze zm.) i Konwencję o prawach osób 

niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1169) 

§ 43 

1. Uczniowie i wychowankowie szkoły mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego, zindywidualizowanego procesu kształcenia, rewalidacji i 

wychowania zgodnie z metodyką pracy z osobami niepełnosprawnością intelektualną, 

określoną przez zasady pedagogiki specjalnej,  

2) wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,   

3) odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,   

4)  ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej oraz poszanowania 

godności osobistej,  

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

6)  odpoczynku w czasie przerw między zajęciami i działaniami dydaktyczno- 

wychowawczymi, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne 

uczniów i wychowanków, 

7)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy 

dydaktyczno-wychowawczej,  

8) rozwijania zainteresowań i uzdolnień,  

9) pełnego uczestniczenia w różnych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz właściwie 

zorganizowanego spędzania czasu wolnego zgodnie z możliwościami psychofizycznymi i 

potrzebami uczniów i wychowanków oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły,  

10) oddziaływań zmierzających do kształtowania i rozwoju samodzielności i kompetencji 

społecznych, umożliwiających współistnienie w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczności 

lokalnej, prowadzących do jak najpełniejszego i realnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

11)  obiektywnej i wnikliwej oceny zachowania i postępów edukacyjno-terapeutycznych,  
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12)  korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych,  

13) objęcia indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym 

nauczaniem w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia lub wychowanka, 

14) pomocy w przypadku trudnej sytuacji materialnej i życiowej.   

§ 44 

1. Uczniowie i wychowankowie szkoły mają obowiązek:  

1) uczęszczać systematycznie i punktualnie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

2)  respektować obowiązujące normy współżycia społecznego w odniesieniu do pozostałych 

dzieci, nauczycieli i innych pracowników szkoły  oraz postępować zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa, nie narażając swojego i cudzego zdrowia i życia, 

3)  dbać o higienę osobistą i schludny wygląd, 

4) szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz własność osobistą i cudzą. 

 

2.   Ze względu na zróżnicowany poziom funkcjonowania uczniów i wychowanków szkoły, realizacja               

obowiązków ustalonych wobec nich w znacznym stopniu spoczywa na ich rodzicach oraz 

nauczycielach - terapeutach, nauczycielach wspierających i specjalistach. 

§ 45 

1. Szkoła nie przewiduje stosowania kar dyscyplinarnych wobec uczniów, typu: nagana, zawieszenie 

w prawach ucznia, itp. 

2. Wszystkie problemy wychowawcze są rozwiązywane przy współpracy i współudziale rodziców 

dziecka. 

Rozdział X 

Zasady współpracy z rodzicami uczniów i wychowanków szkoły 

 

§ 46 

 

1.  Realizacja podstawowych zadań szkoły w zakresie nauczania, terapii, wychowania i opieki oparta 

jest na współdziałaniu rodziców i szkoły w atmosferze wzajemnego porozumienia, szacunku i 

zaufania, niezbędnych do podejmowania wspólnych działań.   

2. Nauczyciele respektują prawa rodziców do wychowywania dziecka zgodnie z ich systemem 

wartości oraz zapewniają dostęp do wszelkich informacji dotyczących dziecka, z bezwzględnym 

zachowaniem dyskrecji i poszanowania prywatności dziecka i rodziny.  

3.  Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i 

obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani do:  

1) zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne i  

szkolne,  

2) zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka w formie i w terminie określonym 

przez dyrektora szkoły, 

3) upoważnienia innych niż rodzice osób do odbierania dziecka ze szkoły, nadanego  w formie 

pisemnej na druku szkolnym,   

4) wyposażenia dziecka w wyprawkę uczniowską zawierającą m. in. niezbędne pomoce 

szkolne, strój gimnastyczny, buty zmienne i środki higieny osobistej, 

5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 
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6) przekazania nauczycielom uznanych za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i 

rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia odpowiedniej opieki 

wychowawczej, 

7) zainteresowania i zaangażowania jako partnerów szkoły w przebieg nauczania i 

wychowania dziecka, a w szczególności aktywnego i systematycznego korzystania z form 

współdziałania ze szkołą. 

3. Dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 

mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o 

zmianach w tym zakresie. 

 

§ 47 

Prawa i obowiązki rodziców:  

1. Posiadanie pełnej wiedzy o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych szkoły oraz o koncepcji rozwoju szkoły. 

2. Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, a w szczególności:  

1) organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji statutowych 

zadań szkoły, 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

3) organizowanie funduszy celem wspierania działalności dydaktycznej szkoły,   

3. Zawarcie z osobą prowadzącą umowy o kształcenie oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z 

zapisów tejże umowy. 

4. Uiszczanie czesnego i/lub innych opłat zgodnie z zasadami opłat.   

§ 48 

Osoby odpowiedzialne za współpracę z rodzicami:  

1. osoba  prowadząca,  

2. dyrektor szkoły,  

3. dyrektor ds. organizacyjnych, 

4. nauczyciele - terapeuci,  specjaliści. 

Rozdział XI 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

§ 49 

Szkoła współpracuje z psychologiczno-pedagogicznymi poradniami oraz innymi instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zakresie: 

1. diagnozowania dzieci i młodzieży;  

2. udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;   

3. realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i 

wychowawczych;  

4. organizowania i prowadzenia zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. 



 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA  SPECJALNA "WSPÓLNY ŚWIAT" 

ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław 

 

ROZDZIAŁ XII 

Finansowanie szkoły 

§ 50 

1. Działalność Szkoły finansowana jest z dotacji oświatowej, czesnego oraz przez różne formy 

sponsoringu pozyskiwanego przez szkołę. 

2. Za finanse szkoły odpowiedzialna jest osoba prowadząca. 

3. Za uczęszczanie do szkoły jest pobierane czesne. 

4. Dyrektor szkoły ma prawo ustalić opłaty dodatkowe za zajęcia wykraczające poza podstawę 

programową. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Postanowienia końcowe 

§ 51 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych i podłużnej, na których stosowana jest pełna nazwa 

szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Szkoła stosuje się do wzorów i zasad wydawania świadectw i innych druków szkolnych zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

4. Szkoła gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe osób związanych z działalnością szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 52 

1. Statut szkoły może być zmieniony decyzją osoby prowadzącej. 

2. Ze statutem  szkoły zobowiązane są zapoznać się wszystkie osoby pracujące w szkole oraz rodzice 

uczniów i wychowanków szkoły.  

3. Dla zapewnienia znajomości statutu, dyrektor szkoły dba o umieszczenie statutu w miejscu 

dostępnym dla wszystkich rodziców i osób pracujących w szkole. 

4. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i 

umożliwia zapoznanie się z nim wszystkim zainteresowanym osobom.    

5. Wszelkie zmiany do statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od 

ich wprowadzenia. 

 

§ 53 

W sprawach nieuregulowanych przez statut szkoły obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 


