
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej
    Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
      w Kamionku Wielkimz dnia 30.11.2017 r.

STATUT
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Kamionku Wielkim

Podstawy prawne, stan na listopad 2017 r

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 60).
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).
7. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 573).
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2014  r.

poz. 1182).
9. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2012  r.

poz. 788).
10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.  U.

z 2013 r. poz. 267).
11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:  Dz.  U.  z  2016  r.

poz. 902).
12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2016  r.

poz. 922).
13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885

z ostatnimi zmianami w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
14. Ustawa z dnia 28 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U z 2014 r. poz. 382).
15. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U z 2013 r.

poz. 628 i 1165; Dz. U. z 2014 r. poz. 24 i 1199).
16. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).
17.  Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.649).
18.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

19.  Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170).

20. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1664).

21. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 395).

22. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz. 478).

23. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1658)
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24. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz.896).

25. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

26. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1157).

27. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1656)

28. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651).

29. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).

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

31. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

32. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów ii szczegółowych zasad działania
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1872).

33. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

34. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1611).

35. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

36. Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322).

37. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r.
poz. 1626).
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Rozdział 1
Przepisy definiujące

§ 1
1 Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną lub Branżową Szkołę I stopnia
w Kamionku Wielkim;

2) ośrodku lub MOW– należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku
Wielkim;

3) oddziały gimnazjalne - należy przez to rozumieć oddziały na poziomie klasy 2 i klasy 3 Gimnazjum;
4) wychowanku – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, wychowanka ośrodka;
5) nauczycielu/wychowawcy – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego realizującego

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i grupach wychowawczych ośrodka;
6) statucie MOW – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Kamionku Wielkim;
7) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora MOW;
8) wicedyrektorze ds. dydaktycznych - należy przez to rozumieć Dyrektora szkół;
9) wicedyrektorze ds. wychowawczych- należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór

pedagogiczny nad grupami wychowawczymi;
10) radzie pedagogicznej –należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego;
11) samorządzie uczniowskim –należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkół w Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym;
12) wychowawcy klasy– należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;
13) programie profilaktyczno-wychowawczym –należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny,

wspólny dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;
14) IPE-T -należy przez to rozumieć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

§ 2
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim zwany dalej „ośrodkiem”, jest placówką

resocjalizacyjno – wychowawczą,  ponadregionalną  dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
w wieku od 13 do 18 roku życia, w normie intelektualnej, wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania i resocjalizacji.

2. Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat Elbląski.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
4. Siedzibą ośrodka jest miejscowość Kamionek Wielki gmina Tolkmicko.

§ 3
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego,

we wszystkie dni tygodnia, jako placówka opieki całodobowej, w której nie są przewidziane ferie
szkolne.

2. W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzi:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna;
2) Branżowa Szkoła I stopnia;
3) Grupy wychowawcze;
4) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe;
5) Mała Ogólnodostępna Infrastruktura Turystyczna Stanica Wodna w Nadbrzeżu;
6) Mieszkanie chronione.

3. W okresie przejściowym od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Podstawowa
prowadzi kształcenie w oddziałach 2 i kolejno 3 klasy Gimnazjum. Funkcjonowanie tych klas regulują
zapisy niniejszego statutu.

4. W okresie przejściowym od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Branżowa I
stopnia prowadzi kształcenie w oddziałach 2 i kolejno 3 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Funkcjonowanie tych klas regulują zapisy niniejszego statutu.

5. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza, a w szkole oddział.
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6. Grupa wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich
indywidualnych potrzeb rozwojowych i specyficznych problemów wychowawczych.

7. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych wynosi nie więcej niż 16, liczba wychowanków w grupie
wychowawczej ośrodka wynosi do 12.

8. W Ośrodku może być prowadzona działalność opiekuńczo-wychowawcza w formie świetlic przez
organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci, za zgodą organu
prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

9. Działalność ośrodka może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania z tych
świadczeń określają odrębne przepisy.

10.Ośrodek może organizować dla wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą ośrodka.
11.Ośrodek może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz

inne zadania z zakresu pomocy wychowankom, zgodnie z odrębnymi przepisami.
12.Ośrodek może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako

pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
13.Szkolne Schronisko Młodzieżowe działa w okresie ferii zimowych i letnich, na zasadach określonych

w Statucie Schroniska.
14.Funkcjonowanie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu

określa Regulamin Stanicy.
15.Zasady pobytu wychowanków w Mieszkaniu chronionym określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
16.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci i młodzieży, przebywających w Ośrodku, wnoszą opłatę za

wyżywienie zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 3
Cele i zadania Ośrodka

§ 4
1. Celem ośrodka jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i metod pracy.

2. Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i przejawów
niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego
życia po opuszczeniu ośrodka zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

3. Ośrodek współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w zakresie przeprowadzanych w ośrodku
wizyt, o których mowa w odrębnych przepisach.

4. Zadania, o których mowa w ust.2 realizowane są głównie poprzez:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych

i zainteresowań wychowanków;
2) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i

resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu
ośrodka;

3) udzielanie pomocy rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych
we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych
możliwości i unikania zachowań ryzykownych;

4) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i
zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej i
innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków;

5) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie
zagrażających ich zdrowiu lub życiu;

6) współpracę ze środowiskiem lokalnym;
7) zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.

5. Ośrodek zapewnia:
1) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;
3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na

świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne oraz w zajęciach kulturalno-
oświatowych i rozwijających zainteresowania;

4) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych;
5) pomoc w nauce;
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6) pomoc materialną w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
7) całodobową opiekę.

6. Zadania, o których mowa w ust.5 ośrodek realizuje poprzez:
1) zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i grup wychowawczych;
2) udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska;
3) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy wychowankom do czasu

ich usamodzielnienia;
4) wspieranie rodziców/prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej;
5) ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i innymi nadużyciami stanowiącymi

zagrożenia dla zdrowia i życia;
6) dostęp do świadczeń zdrowotnych;
7) współpracę ze środowiskiem lokalnym;
8) ochronę więzi rodzinnych.

7. Ośrodek organizuje
1) pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, zajęcia resocjalizacyjne,

socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze ukierunkowane w szczególności na:
a) wspieranie nowych wychowanków,
b) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości

psychofizycznych,
c) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do

samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej.
8. Zajęcia sportowe, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 są organizowane w obiektach ośrodka lub poza jego

siedzibą w warunkach odpowiednich do realizacji tych zajęć.
§ 5

1. Szczegółowe cele oraz zadania grup wychowawczych i szkół w zakresie wychowania i profilaktyki
określa dokument pod nazwą „Program wychowawczo-profilaktyczny”. Program wychowawczo-
profilaktyczny ośrodka, obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane
do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących
w społeczności ośrodka, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
1) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku

ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta Ośrodka;
2) program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna, w terminie 30 dni od rozpoczęcia

roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
3) w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny konstruowany jest plan pracy wychowawczej

zespołów wychowawczych oraz plan pracy wychowawcy klasowego;
4) program wychowawczo-profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od priorytetów

wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury opiniowania,
 o której mowa w pkt. 2.

2. Nauczyciele i wychowawcy realizują program wychowawczo-profilaktyczny obowiązujący w ośrodku.
Rodzice i pracownicy niepedagogiczni ośrodka w miarę możliwości wspierają realizację wskazanych
programów.

§ 6
1. Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa

dokument pod nazwą „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”.
2. Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z właściwym rozporządzeniem MEN.
3. Wewnątrzszkolne zasady oceniania uchwala rada pedagogiczna po zapoznaniu z nim uczniów.
4. W oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania tworzone są „Przedmiotowe Zasady Oceniania” w

ramach zespołów przedmiotowych.
5. Wewnątrzszkolne zasady oceniania mogą być modyfikowane z zachowaniem procedury, o której mowa

w ust.3.
§ 7

1. Ośrodek umożliwia uczniom udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w
zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji.

2. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, zakłada się stałą
i systematyczną kontrolę wychowanków, realizację założeń programu wychowawczo- profilaktycznego
oraz współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę ośrodka.
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3. Ośrodek zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby
wychowanków wykorzystując posiadaną bazę:
1) budynek szkolny z niezbędnym wyposażeniem i klasopracowniami;
2) bibliotekę i czytelnię;
3) zespół pomieszczeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych;
4) zespół pomieszczeń mieszkalnych z zapleczem higieniczno-sanitarnym;
5) stołówkę dla wszystkich wychowanków oraz aneksy kuchenne w grupach wychowawczych;
6) pomieszczenia do działalności samorządu wychowanków;
7) pomieszczenia do realizacji zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
8) pomieszczenia do odpoczynku i spotkań z osobami odwiedzającymi;
9) izbę chorych oraz gabinet pomocy przedmedycznej;
10) mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków;
11) zaplecze administracyjno-gospodarcze.

4. Opieka zdrowotna w ośrodku realizowana jest w oparciu o miejsko-gminny NZOZ. W szczególnych
przypadkach wychowankowie korzystają z usług lekarzy zatrudnionych w poradniach specjalistycznych.

5. Ośrodek współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami i innymi instytucjami poprzez:
1) wspieranie rodziców/prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej;
2) udzielanie pomocy rodzicom/prawnym opiekunom, w zakresie unikania zachowań ryzykownych;
3) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz kontakt z instytucjami i organizacjami

właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania, w celu realizacji procesu usamodzielniania się
wychowanka;

4) podejmowanie indywidualnych działań interwencyjnych w przypadku zachowań szczególnie
zagrażających zdrowiu lub życiu wychowanków, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

6. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym realizując założenia procesu resocjalizacyjnego
poprzez:
1) zawieranie umów partnerskich z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi;
2) tworzenie programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez młodzież ośrodka,

kierowanych ponadto do szerszego grona odbiorców ze środowiska lokalnego;
3) współpracę z uczelnią wyższą w zakresie realizacji praktyk studenckich.

7. Ośrodek współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania
problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym uczęszczających do tych szkół.

8. Ośrodek co najmniej dwa razy w roku dokonuje oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bada poziom bezpieczeństwa wychowanków.

Rozdział 4
Zasady przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków w MOW

§ 8
1. Nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w MOW, staje się wychowankiem ośrodka

 z dniem otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do
placówki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia
w ośrodku, bezpośrednio po przybyciu do ośrodka, zostaje zapoznany przez dyrektora ośrodka z jego
prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku.

3. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku nieletni potwierdza
własnoręcznym podpisem. W razie odmowy złożenia podpisu przez nieletniego dyrektor ośrodka
w dokumentacji nieletniego czyni adnotację o odmowie potwierdzenia przez nieletniego zapoznania się
z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku.

4. O przyjęciu nieletniego do ośrodka, dyrektor placówki powiadamia właściwe organy obowiązane
do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

5. W przypadku niedoprowadzenia nieletniego do ośrodka w ciągu miesiąca od daty wskazania przez ORE,
dyrektor ośrodka powiadamia o tym właściwy sąd, właściwego starostę oraz ORE, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego oraz przesyła dokumentację nieletniego właściwym instytucjom
odpowiedzialnym za kierowanie.

6. Ośrodek przyjmuje nieletnich w wieku 13–18 lat, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
7. W ośrodku dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny zgodnie z odrębnymi przepisami. Za realizację indywidualnego programu
resocjalizacyjnego odpowiedzialny jest wychowawca, który współpracuje w tym zakresie z zespołem
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wychowawczym działającym w ośrodku, nauczycielami, rodzicami lub opiekunami i instytucjami
działającymi w środowisku lokalnym.

8. Wychowawca informuje nieletniego o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływania
na jego przebieg.

9. Przeniesienie nieletniego do innego MOW może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego, na podstawie oceny zasadności
dalszego pobytu nieletniego w ośrodku dokonanej przez zespół wychowawczy.

10.Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego ma być przeniesiony nieletni, wraz z opinią zespołu
wychowawczego dyrektor ośrodka składa do instytucji odpowiedzialnej za kierowanie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego.

11.Dyrektor ośrodka, który złożył wniosek wymieniony w ust. 10, jest odpowiedzialny za doprowadzenie
nieletniego do ośrodka wskazanego przez instytucję kierującą i przekazanie dokumentacji nieletniego
do tego ośrodka. Do przeniesienia nieletniego do innego ośrodka przepisy ust 2, 3, 4 stosuje się
odpowiednio.

12.Nieletni mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych, za zgodą sądu rodzinnego.
13.Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie nieletniego składa dyrektor ośrodka na

prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego.
14.W przypadku ucieczki nieletniego dyrektor ośrodka powiadamia o fakcie ucieczki najbliższą jednostkę

Policji oraz jednostkę Policji w miejscu zamieszkania nieletniego.
15.Dyrektor ośrodka obowiązany jest do odebrania zatrzymanego przez Policję nieletniego w ciągu

48 godzin od powiadomienia o zatrzymaniu.
16.Pobyt wychowanka w MOW ustaje w przypadku:

1) uchylenia lub zmiany środka wychowawczego przez Sąd, który wydał postanowienie o zastosowaniu
środka wychowawczego wobec nieletniego, na wniosek dyrektora ośrodka, zawierający informację
o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych oraz zaobserwowanych zmianach postawy
nieletniego, które uzasadniają przypuszczenie o prawidłowym uczestnictwie nieletniego w życiu
społecznym;

2) skreślenia z listy wychowanków w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego
w ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie, licząc od daty powiadomienia o nieobecności nieletniego
sądu rodzinnego.

17.Dyrektor ośrodka przekazuje dokumentację nieletniego do instytucji odpowiedzialnej za kierowanie oraz
powiadamia o tym sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli
spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego starostę.

Rozdział 5
Organy Ośrodka

§ 9
1. Organami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są:

1) Dyrektor ;
2) Rada pedagogiczna;
3) Samorząd uczniowski.

§ 10
1. Całokształtem zagadnień związanych z działalnością ośrodka kieruje dyrektor przy pomocy:

1) wicedyrektora do spraw wychowawczych;
2) wicedyrektora do spraw dydaktycznych, będącego dyrektorem szkół.

2. Dyrektor jest kierownikiem ośrodka, przełożonym dla wszystkich zatrudnionych nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Dyrektor ośrodka w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) sprawuje nadzór nad realizacją uchwał i wniosków rady pedagogicznej podjętych w ramach jej

kompetencji;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich

prawidłowe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka;
7) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników ośrodka;
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8) decyduje w sprawach przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom ośrodka;
9) występuje z wnioskami, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną w sprawach odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka;
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Dyrektor ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem
uczniowskim.

5. Dyrektor ośrodka odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania MOW, sprawując nadzór nad
działalnością wszystkich komórek organizacyjnych.

6. Dyrektor ośrodka za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów
lub inne stanowiska kierownicze.

7. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje wicedyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba.
8. Wicedyrektor do spraw wychowawczych sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad

grupami wychowawczymi.
9. Wicedyrektor do spraw dydaktycznych sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny nad szkołami.
10.Dyrektor ośrodka jest dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego w Kamionku

Wielkim.
§ 11

1. Rada Pedagogiczna Ośrodka jest stałym organem wewnętrznym ośrodka, wspólnym dla Szkoły
Podstawowej, Branżowej Szkoły I stopnia i grup wychowawczych.

2. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ośrodka, który prowadzi i przygotowuje zebrania

rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
4. Rada pedagogiczna zbiera się na posiedzeniach plenarnych oraz pracuje w stałych zespołach i komisjach

problemowych.
5. Do stałych zespołów rady pedagogicznej należą:

1) Zespół I do spraw dydaktycznych, którego przewodniczącym jest wicedyrektor do spraw
dydaktycznych;

2) Zespół II do spraw wychowawczych, którego przewodniczącym jest wicedyrektor do spraw
wychowawczych;

3) Zespół III psychologiczno-pedagogiczny, którego przewodniczącym jest dyrektor ośrodka.
6. Zadania, tryb pracy oraz skład zespołów określa regulamin rady pedagogicznej.
7. W zebraniach plenarnych rady pedagogicznej lub zebraniach stałych zespołów mogą brać udział z głosem

doradczym inne osoby zapraszane przez ich przewodniczących za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej.

§ 12
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej ośrodka należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły i grup wychowawczych;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ośrodku;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i grup wychowawczych;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów-wychowanków;
6) przygotowanie projektu zmian statutu ośrodka i uchwalenie go zgodnie z obowiązującym prawem;
7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez

organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły/ośrodka.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły i grup wychowawczych, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) projekt planu finansowego ośrodka;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

3. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami
prawa.

4. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
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6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

7. Nauczyciele/wychowawcy biorący udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązani do nie
ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów, nauczycieli, a także innych pracowników ośrodka.

§ 13
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez

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

3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.
4. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania wychowanków i pracowników
pedagogicznych;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej,
samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3) współdziałanie z władzami ośrodka w zapewnieniu wychowankom należytych warunków do nauki
i wychowania;

4) dbanie o mienie ośrodka;
5) organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym na trudności w nauce;
6) zapobieganie konfliktom między wychowankami a pracownikami pedagogicznymi;
7) dbanie o dobre imię i honor ośrodka.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
w sprawach:
1) dotyczących realizacji podstawowych praw i potrzeb wychowanków;
2) udziału w formowaniu przepisów wewnętrznych ośrodka, regulujących życie wychowanków;
3) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła;
4) przyznawania wychowankom różnych form pomocy materialnej;
5) wyboru pracownika pedagogicznego na opiekuna samorządu uczniowskiego.

6. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem ośrodka może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.

7. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§ 14

1. Wszystkie organy ośrodka współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Samorząd uczniowski przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi lub radzie pedagogicznej w formie
pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów Ośrodka,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

4. Wszystkie organy Ośrodka zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział 6
Organizacja nauki

§ 15
1. Szkołami kieruje dyrektor, będący wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.
2. Dyrektor szkół w szczególności:

1) kieruje działalnością szkół;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez

aktywne działania prozdrowotne;
5) realizuje uchwały I zespołu rady pedagogicznej, podjęte w ramach jego kompetencji stanowiących;
6) współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami
    środowiskowymi;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
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4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny opracowany przez dyrektora ośrodka na podstawie ramowych planów nauczania. Arkusz
organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący ośrodek.

5. Dyrektor ośrodka przekazuje arkusz organizacji MOW zaopiniowany przez zakładowe organizacje
związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.

6. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 5, jest wydawana w terminie 10 dni
od dnia otrzymania arkusza organizacji ośrodka, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

7. Organ prowadzący MOW, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza
arkusz organizacji ośrodka w terminie do dnia 29 maja danego roku.

8. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 7, jest wydawana w terminie 10
dni od dnia otrzymania arkusza organizacji ośrodka, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji MOW do dnia 30 września:
1) opinie, o których mowa w ust. 5 i 7, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
2) organ prowadzący ośrodek zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

10. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji MOW po dniu 30 września,
organ prowadzący ośrodek zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

11.W arkuszu organizacji MOW zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę grup wychowawczych;
3) liczbę uczniów/wychowanków w poszczególnych oddziałach i grupach wychowawczych;
4) liczbę nauczycieli/wychowawców wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli/wychowawców.
12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych
i opiekuńczo-wychowawczych.

§ 16
1. Ośrodek organizuje naukę wychowanków na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły

I stopnia zapewniając zaopatrzenie w niezbędne podręczniki i pomoce szkolne.
2. Szkoły funkcjonujące w ośrodku realizują podstawę programową jak w szkołach publicznych.
3. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania opracowany samodzielnie lub przy

współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany
przez innego autora.

5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego, program nauczania przysposobienia do
pracy powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

6. Warunki dopuszczenia programu nauczania określają odrębne przepisy.
7. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią odpowiednio zestawy programów

nauczania.
8. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w profilach ogólno zawodowych, także podstawy
programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólno zawodowego.

9. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

10.Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej
i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.

11.Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści
przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie
Przedmiotowych Zasad Oceniania.

12.Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze.
13.Szkoły zapewniają naukę religii. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się naukę

etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
14.Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem

dyskryminacji ucznia przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
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15.Szkoły organizują zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze
14 godzin w każdej klasie.

16.Zajęcia, o których mowa w ust. 15 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

17.Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.15, jeżeli jego rodzice/prawni
opiekunowie zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

18.Zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego:
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania

określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,
zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego
na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania
fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania
edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie ośrodka,
w rozdziale – Wewnątrzszkolne zasady oceniania;

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w
zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania
fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. W dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”;

3) uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć
wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych
planem nauczania.

2. W każdym oddziale szkoły liczba uczniów niedostosowanych społecznie wynosi nie więcej niż 16.
3. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkół

zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
4. Podstawową formą pracy szkół są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
5. Zajęcia w szkole mogą być prowadzone w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej,

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć

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

7. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.
8. Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych oraz liczbę członków kół i zespołów

zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych regulują odrębne przepisy.
9. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez placówkę.
10.Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły, prowadząc

księgę ewidencji uczniów.
11.Jeżeli nieletni uczeń ukończy lat 18 przed zakończeniem roku szkolnego, sąd rodzinny może przedłużyć

na okres do zakończenia roku szkolnego przebywanie w ośrodku.
12.Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. Uczeń może zwrócić się z pisemną

prośbą do dyrektora ośrodka o wyrażenie zgody na dokończenie cyklu kształcenia.
13.Dyrektor zwraca się do sądu rodzinnego z wnioskiem o przedłużenie pobytu ucznia w ośrodku

do zakończenia roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.
§ 18

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, a także zawarte w programie
wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska.

2. Głównym celem szkoły jest:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia

odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
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4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

5) zapewnienie opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej i psychicznej;

6) rozwijanie umiejętności społecznych uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we
współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;

7) realizacja prawa do nauki oraz wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego w szkołach jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki,
zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym
w dokumentacji pedagogicznej szkoły;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

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

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
4. Celem kształcenia zawodowego i przysposabiającego do pracy zawodowej jest:

1) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata;
2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych;
4) rozwinięcie specjalnych uzdolnień, ważnych dla wykonywania danego zawodu, ze szczególnym

uwzględnieniem zdolności informacyjnych i twórczych;
5) rozwinięcie zainteresowań i motywacji związanych z danym zawodem w celu osiągnięcia

identyfikacji zawodowej;
6) wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez samodzielne zdobywanie

wiedzy i kształcenie ustawiczne.
5. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i ich potrzeb.
6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkół tworzą spójną

całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie
 i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

§ 19
1. Do zadań szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie
bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny

i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności
światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla
przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie
do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad
higieny psychicznej;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niedostosowanych społecznie w formach

i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców/opiekunów prawnych;
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12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w
trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów;

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
20) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
21) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia

środowiska sprzyjającego zdrowiu;
22) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w

celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
23) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność,
przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy
zespołowej;

24) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw
poszanowania dla innych kultur i tradycji;

25) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska;

26) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
27) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

28) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystywania mediów;

29) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a
w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów
sieciowych w Internecie;

30) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

31) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
32) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu

gospodarczym.
§ 20

1. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
1) realizację programów nauczania zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego

i kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku w szkole na podstawie odrębnych
przepisów;

2) organizowanie nauczania w sposób zapewniający dostosowanie treści i metod do możliwości
psychofizycznych uczniów;

3) umożliwienie uczniom udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
4) stosowanie kryteriów oceniania i wymagań wobec uczniów w sposób zapewniający

zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wysoki poziom przygotowania uczniów do egzaminów
zewnętrznych;

5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
7) współpracę z firmami, zakładami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy, w tym

w ramach realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
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8) kształtowanie umiejętności pracy w zespole, przygotowanie do działań przedsiębiorczych
i podejmowania działalności gospodarczej;

9) wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez udział w życiu kulturalnym szkoły,
środowiska lokalnego, regionu oraz miasta, województwa i kraju;

10) włączanie uczniów w działania społeczne, charytatywne we współpracy z instytucjami
i organizacjami;

11) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania drugiego człowieka i tolerancji;
12) kształtowanie postaw obywatelskich oraz wpajanie zasad demokracji i samorządności;
13) rozbudzanie potrzeby kształcenia się przez całe życie;
14) kształtowanie postawy dialogu, dobrej i efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania

konfliktów;
15) przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu

dziedzictwa kulturowego;
16)  kształtowanie postaw patriotycznych umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności
międzynarodowej;

17) wdrażanie do posługiwania się różnymi metodami i technikami uczenia się;
18) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
19) prowadzenie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz promocji i ochrony zdrowia.

§ 21
1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele we współpracy z uczniami,

rodzicami/prawnymi opiekunami, psychologiem, pedagogiem, z organizacjami i instytucjami
gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§ 22
1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. W szkole realizowane są zajęcia doradztwa edukacyjnego w wymiarze określonym w odrębnych

przepisach.
3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez

nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.

4. Program, o którym mowa w ustępie 3, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i
stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i
predyspozycjami zawodowymi.

5. W zakresie doradztwa zawodowego szkoła współpracuje również z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi i innymi organizacjami wspierającymi pracę szkoły w
tym zakresie.

6. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:
1) przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
2) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem,

adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się;
3) wspomaganie rodziców/prawnych opiekunów w planowaniu drogi zawodowej ich dzieci.

7. Szkolne doradztwo może być dodatkowo realizowane w formie:
1) zajęć z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą;
2) zajęć z przedsiębiorczości;
3) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy;
4) indywidualnych bądź grupowych spotkań z pedagogiem, doradcą zawodowym;
5) realizowania programów edukacyjnych, mających na celu uczyć młodzież przedsiębiorczości.

§ 23
1. Działania w zakresie wolontariatu są inicjatywą, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

2. Działania w zakresie wolontariatu obejmują:
1) akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne;
2) nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz.

3. Cele działań w zakresie wolontariatu:
1) niesienie pomocy innym;
2) wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim

człowiekiem;
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3) czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych;
4) pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas;
5) zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych;
6) rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych;
7) rozwijanie zainteresowań;
8) możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń;
9) kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
10) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

Rozdział 7
Organizacja kształcenia w Szkole Podstawowej

§ 24
1. W Szkole Podstawowej zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy

programowej kształcenia ogólnego, są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i organizowane
w oddziałach.

2. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym
trybie oraz którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej;
2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej

– mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając

opinię wydaną przez lekarza oraz opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym
do pracy.

4. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów.

5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia przeznaczone na
osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach dla danego zawodu.

6. Uczeń szkoły podstawowej i oddziału gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole
podstawowej specjalnej i oddziale gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych
oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania oraz rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady
pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 25
1. Ocenianie zewnętrzne dla uczniów szkoły podstawowej realizowane jest w formie egzaminu

ósmoklasisty.
2. Ocenianie zewnętrzne dla uczniów III klas gimnazjum realizowane jest w formie egzaminu

gimnazjalnego.
3. Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy.
4. Wynik egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go

na świadectwie jej ukończenia.
5. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.
6. Za organizację i przebieg egzaminów wymienionych w ust. 1 i ust.2 odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 26
1. Organizowane zajęcia praktyczne przysposabiające do pracy są częścią kształcenia i wychowania, która

polega na przygotowaniu uczniów do przyszłej pracy w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów.
2. Zajęcia przysposabiające do pracy są organizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych dla

uczniów w pracowniach ośrodka.
3. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności

zawodowych przydatnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
4. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin

tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu.
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§ 27
1. Młodzież realizująca zajęcia praktyczne przysposabiające do pracy ma prawo do:

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, niezbędnej
na stanowisku pracy;

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny
osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych;
4) przerwy na posiłek;
5) korzystania z opieki lekarskiej i usług służby zdrowia;
6) korzystania z pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pracowniach przedmiotowych w obecności

opiekuna pracowni;
7) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w statucie.

§ 28

1. Młodzież realizująca zajęcia praktyczne przysposabiające do pracy ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie pracowni;
2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
3) zawiadamiać niezwłocznie nauczyciela o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy;
4) nosić odzież roboczą;
5) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy;
6) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego;
7) młodzież na zajęciach nie ma prawa palić papierosów, zażywać narkotyków oraz spożywać alkoholu;
8) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły.

Rozdział 8
Organizacja kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia

§ 29
1. Szkoła kształci uczniów w zawodzie kucharz, w trzyletnim okresie nauczania w systemie dziennym na

podbudowie gimnazjum w latach 2017-2018, a od roku 2019 - po ośmioletniej szkole podstawowej.
2. Możliwość skrócenia okresu nauczania do 2 lat regulują zapisy § 30 niniejszego statutu.
3. W Branżowej Szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zawodowej, są obowiązkowe dla wszystkich
uczniów i organizowane w oddziałach.

4. Zawody, w których uczą się uczniowie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z jej organami,
uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły.

5. Branżowa Szkoła l stopnia może wprowadzać nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

6. Branżowa Szkoła I stopnia o 3-letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu zawodowego.

7. W okresie przejściowym od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. uczniom oddziałów II
i III klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia się uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu
zawodowego.

8. Uczeń, kończący naukę zawodu w szkole branżowej w cyklu 2-letnim może zdawać egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej.

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.
10.Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla

określonego zawodu, są organizowane w oddziałach szkolnych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w
pracowniach szkolnych.

11.W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego
mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych
jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną jednostką.

12.Zawód, w którym odbywa się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych
umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów
szkolnictwa zawodowego.
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§ 30
1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, uczęszczających do branżowej
szkoły I stopnia można skrócić okres nauki do dwóch lat, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych dla trzyletniego okresu nauczania.

2. Decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi podejmuje rada pedagogiczna:
1) po uzyskaniu opinii zespołu, w skład którego wchodzą nauczyciele i inni specjaliści prowadzący

zajęcia z uczniem, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a uczeń rokuje
opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w ciągu dwóch lat, oraz

2) po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
3. Dyrektor szkoły wyznacza rodzicom ucznia termin na wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, nie

krótszy niż 14 dni roboczych. Brak opinii rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie
oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

4.Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie
internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.

§ 31
1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na przygotowaniu uczniów

do właściwego działania w procesie produkcji lub usług w zawodach określonych w klasyfikacji
zawodów.

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych dla uczniów w profesjonalnie
wyposażonych pracowniach ośrodka, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zajęcia te mogą odbywać się
także u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia.

3. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności
zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych
odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i
pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin
tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu.

5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana u pracodawców, w pracowniach szkolnych
i placówkach kształcenia praktycznego, w czasie całego roku szkolnego.

6. Praktyczna nauka zawodu uczniów może być organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną
pomiędzy szkołą a pracodawcą.

7. Praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy na
podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a danym zakładem pracy. Czas trwania praktycznej nauki
zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie
może przekraczać 8 godzin na dobę. Zajęcia praktyczne z uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej
nauki zawodu. W uzasadnionych przypadkach zajęcia praktyczne mogą prowadzić instruktorzy
praktycznej nauki zawodu.

§ 32
1. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma prawo do:

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, niezbędnej na
stanowisku pracy;

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny
osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych;
4) przerwy na posiłek;
5) nieodpłatnego korzystania z posiłków profilaktycznych i napojów zgodnie z obowiązującymi

przepisami i możliwościami pracodawcy;
6) korzystania z opieki lekarskiej i usług służby zdrowia;
7) korzystania z pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pracowniach przedmiotowych w obecności

opiekuna pracowni;
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8) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane przez siebie lub
otrzymane od pracodawców;

9) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w statucie.
§ 33

1. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących na praktyczną

naukę zawodu i zajęcia praktyczne;
2) dochować tajemnicy służbowej;
3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy instruktora,

opiekuna, personel lub kierownictwo firmy;
5) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać pracownicze

książeczki zdrowia;
6) nosić odzież roboczą;
7) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy;
8) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego;
9) młodzież w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów, zażywać narkotyków

oraz spożywać alkoholu;
10) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły.

§ 34
1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań wychowanków, zadań dydaktycznych

i wychowawczych ośrodka, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Biblioteka czynna jest w godzinach umożliwiającym uczniom i pracownikom ośrodka wypożyczenie
książek.

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
4. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor ośrodka w ramach posiadanych środków.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego wychowanków.

§ 35
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) udostępnianie zbiorów, materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji;
2) prowadzenie ewidencji czytelników i usług bibliotecznych;
3) prowadzenie katalogów bibliotecznych, przechowywanie i selekcja zgromadzonych zbiorów;
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego dla wszystkich klas;
5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6) rozwijanie kultury czytelniczej i nawyku do poszanowania książek;
7) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie analiz

czytelnictwa na posiedzeniach rady pedagogicznej;
8) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
9) udzielanie pomocy nauczycielom, uczniom i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form

zajęć dydaktyczno–wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych;
10) organizowanie wystaw tematycznych, popularyzowanie kultury regionu.

2. Biblioteka ośrodka współpracuje ze szkolnymi i lokalnymi bibliotekami, z wszystkimi organami ośrodka,
w zaspokajaniu zgłaszanych przez nich potrzeb czytelniczych, informacyjnych, realizuje zadania
dydaktyczno-wychowawcze ośrodka, wspiera doskonalenie nauczycieli poprzez:
1) współpracę z nauczycielami ośrodka w procesie gromadzenia zbiorów;
2) prezentowanie i informowanie o nowościach czytelniczych w formie wystawek, wykazu tytułów itp.;
3) uczestniczenie w spotkaniach szkolnych zespołów przedmiotowych;
4) prowadzenie różnych form informacji o książkach;
5) wspieranie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi

i telekomunikacyjnymi we własnej pracy i w nauczaniu;
6) gromadzenie i udostępnianie statutu ośrodka, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i regulaminów

dotyczących funkcjonowania ośrodka.
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Rozdział 9
Dokumentowanie przebiegu nauczania i pobytu w ośrodku

§36
1. Ośrodek prowadzi księgę uczniów/wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wpisów w księdze wychowanków MOW dokonuje się chronologicznie według dat otrzymania przez

dyrektora, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do ośrodka, zgodnie z odrębnymi
przepisami.

3. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
5. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz

zaświadczeń.
6. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu

nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
7. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami
właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz
czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

8. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o
których mowa podlegają wymianie.

9. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić
odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o
wydanie duplikatu.

10.Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od
legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

11.Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany
przez dyrektora szkoły.

12.Ośrodek nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

Rozdział 10
Organizacja działalności wychowawczej w grupach wychowawczych.

§ 37
1.Wicedyrektor do spraw wychowawczych kieruje pracą grup wychowawczych, organizując ją w oparciu

o opracowany i przyjęty przez radę pedagogiczną roczny plan pracy resocjalizacyjno-wychowawczy,
uwzględniający specyfikę ośrodka, jego wychowanków oraz program rozwoju ośrodka.

2.Wicedyrektor ds. wychowawczych w szczególności:
1) planuje, organizuje i sprawuje bezpośredni, ciągły nadzór nad pracą grup wychowawczych;
2) stwarza wychowankom odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku po zajęciach szkolnych;
3) ustala wspólnie z wychowawcami oraz zespołem wychowawczym zadania związane z procesem

wychowawczym dziecka i kierowania jego prawidłowym przebiegiem;
4) udziela pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków w grupach wychowawczych;
5) udziela porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności na tle niepowodzeń szkolnych

i kontaktów rówieśniczych;
6) dokonuje wspólnie z zespołem wychowawczym i młodzieżą oceny ich pracy i zachowania;
7) troszczy się o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz tworzy warunki kształtowania

nawyków higienicznych;
8) uczestniczy w zebraniach zespołów rady pedagogicznej;
9) prowadzi obowiązującą dokumentację działalności grup wychowawczych;
10) pełni dodatkowe czynności w ramach kompetencji zleconych przez dyrektora ośrodka;
11) zastępuje dyrektora ośrodka w czasie jego nieobecności.

3.Ośrodek zapewnia wychowankom w grupach wychowawczych opiekę w porze nocnej.
4.Pora nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00.
5.Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy

wychowawczej.
6.Zwiększenie liczby wychowawców sprawujących opiekę w porze nocnej regulują odrębne przepisy.
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7.Ośrodek zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 wychowanków,
urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami
psychofizycznymi. Pokoje mieszkalne są wyposażone w sprzęt określony w odrębnych przepisach.

8.Ośrodek zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz inne rzeczy niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania wychowankom w ośrodku.

9.Ośrodek zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka,
z poszanowaniem ich prywatności.

10.Organizacja życia w grupach wychowawczych regulowana jest rozkładem dnia, rozkładem zajęć
w tygodniu oraz postanowieniami regulaminu ośrodka, opracowanymi i zatwierdzonymi przez radę
pedagogiczną ośrodka przy współudziale wychowanków.

11.Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12.
12.Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
13.Wychowawca jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnych programów

resocjalizacyjnych dla poszczególnych wychowanków, współpracuje z innymi pracownikami ośrodka,
rodzicami/prawnymi opiekunami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje
niezbędne opinie i wnioski dotyczące wychowanków.

14.W ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków powołany
przez dyrektora ośrodka.

15.Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:
1) diagnozowanie problemów wychowanka;
2) ustalenie indywidualnego programu pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem, na podstawie projektu

przygotowanego przez wychowawcę grupy wychowawczej;
3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pracy;
4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym;
5) prognozowanie oczekiwanych efektów działań resocjalizacyjnych;
6) dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w ośrodku;
7) ustalanie, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wychowanka albo pełnoletniego wychowanka,

zakresu współpracy ośrodka z wychowankiem i jego rodziną/prawnymi opiekunami, po opuszczeniu
przez wychowanka ośrodka.

15.W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1) dyrektor ośrodka lub upoważniona przez niego osoba-jako przewodniczący zespołu;
2) wychowawca grupy wychowawczej odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu pracy

resocjalizacyjnej z wychowankiem;
3) pedagog/pedagog specjalny;
4) psycholog;
5) w zależności od potrzeb inni specjaliści.

16.W ośrodku, w zależności od potrzeb wychowanków, tworzy się grupy usamodzielnienia.
17.Grupą usamodzielnienia opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej wyznaczony przez dyrektora

ośrodka.
18.W grupie usamodzielnienia wychowanek jest przygotowywany do radzenia sobie w codziennym życiu, w

szczególności umożliwia mu się nabywanie umiejętności:
1) samodzielnego przygotowywania posiłków, dbania o porządek w pomieszczeniach;
2) posługiwania się podstawowym sprzętem AGD;
3) załatwiania spraw w urzędach oraz innych instytucjach;
4) funkcjonowania na rynku pracy, w tym samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania

zainteresowań;
5) radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywania konfliktów.

§ 38
1. Sprawy sporne pomiędzy pracownikami pedagogicznymi a uczniem/wychowankiem rozwiązują:

1) wychowawca klasy/grupy-w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami a uczniami tej klasy/grupy;
2) wicedyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła sporu lub spór z uczniami dotyczy
    wychowawcy klasy/grupy.

2. Od orzeczenia wicedyrektora może być wniesione odwołanie do dyrektora ośrodka.
3. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia.
4. W sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielami postępowanie mediacyjne prowadzi wicedyrektor.
5. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez wicedyrektora, strony mogą odwołać się do dyrektora

ośrodka.
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6.  Spór pomiędzy wicedyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron dyrektor
ośrodka.

7. Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków mają prawo wnosić skargi i zażalenia i składać wnioski do:
1) wicedyrektorów;
2) dyrektora ośrodka;
3) organu prowadzącego ośrodek;
4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 11
Bezpieczeństwo nauki i wychowania w Ośrodku

§ 39
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz

innymi przejawami patologii społecznej działa system monitoringu wizyjnego, pełnione są w szkole
dyżury przez nauczycieli, a po zajęciach szkolnych przez wychowawców w grupach wychowawczych.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć w obiektach ośrodka nauczyciele
i wychowawcy osobiście przyprowadzają uczniów do miejsca nauki, wypoczynku lub rekreacji i zgodnie
z obowiązującymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi zapewniają właściwy proces nauczania
i wychowania.

3. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli, wychowawców
oraz innych pracowników ośrodka. Zasady organizacji i pełnienia podczas dyżurów nauczycieli w szkole
i wychowawców w grupach wychowawczych określają odrębne regulaminy.

4. Wychowankom nie wolno oddalać się z terenu ośrodka pod rygorem nałożenia kary porządkowej.
5. W przypadkach łamania przez wychowanka regulaminu wychowanka, w celu zapewnienia

bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami
patologii społecznej podejmowane są działania zgodne z indywidualnym programem resocjalizacyjnym.

6. Wychowankowie na terenie ośrodka mogą korzystać z prywatnych urządzeń elektronicznych pod
warunkiem zaewidencjonowania ich w dokumentacji grupy.

7. Na terenie placówki zabronione jest posiadanie przez wychowanków telefonów komórkowych, urządzeń
nagrywających dźwięk i obraz.

8. Po stwierdzeniu posiadania telefonu i w/w sprzętu, zabezpieczany jest on w depozycie sekretariatu
ośrodka.

9. Korzystanie z telefonu komórkowego dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą
kierownictwa placówki, w obecności wychowawcy grupy.

§ 40
1. Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły, grup wychowawczych oraz w trakcie
wycieczek.

2. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo wychowanków
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego
poinformowania dyrektora szkoły/ośrodka o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych
zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek
szkolnych.

3. Każdy wychowanek korzysta z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
realizowanego ze środków MOW.

§ 41
1. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami przebywającymi w ośrodku podczas zajęć

obowiązkowych i nadobowiązkowych:
1) z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:

a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione
w szkolnym planie nauczania,

b) zajęcia nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane przez szkołę oraz płatne
z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,
indywidualne nauczanie),

c) zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w pkt.1 lit. a i b, płatne przez organizacje lub stowarzyszenia,
uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela
prowadzącego te zajęcia,
2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1, lit. c) są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,
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b) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,
c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu

kierownictwu szkoły/ośrodka,
d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nagłą,

nie zapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym właściwego wychowawcy klasy
lub dyrektora szkoły,

e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez
dyrektora szkoły,

f) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych
pomieszczeniach,
3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni

i na początku roku zapoznaje z nim uczniów;
4) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:

a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,
d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie.
2. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela/wychowawcę (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod

warunkiem, że opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie inny pracownik placówki.
3. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy/grupy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej

opieki.
4. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w placówce (u innego

nauczyciela/wychowawcy) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego
z nauczycielem/wychowawcą lub nauczycielem bibliotekarzem.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie klas/grup i przekazywanie
ich jednemu nauczycielowi/wychowawcy pod opiekę.

§ 42
1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych

przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
§ 43

1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli w szkole są następujące:
1) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;
2) dyżury pełnione są od godz. 745 do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych;
3) nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom na korytarzu

i w sanitariacie;
4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący

go na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyżuru;
5) w razie zaistnienia wypadku ucznia, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora

szkoły/sekretariat MOW, a następnie sporządza Zawiadomienie o wypadku ucznia;
6) osoba pełniąca dyżur w sekretariacie MOW, w szczególnych przypadkach, powiadamia o zaistniałym

wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców;
7) szczegółowe zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

zawarte są w Regulaminie dyżurów i stosownych procedurach.
§ 44

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie praktycznej nauki zawodu są następujące:
1) uczniowie muszą przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela zawodu, który jest odpowiedzialny

za ich zdrowie i bezpieczeństwo;
2) uczniowie są zobowiązani przestrzegać obowiązującego w pracowni regulaminu i porządku.

§ 45
1. Monitoring wizyjny

1) Budynki i teren ośrodka objęte są nadzorem kamer, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki;

2) Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia;
3) Celem wykorzystania zapisów monitoringu szkoły jest:

a) eliminowanie takich zagrożeń, jak: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja
mienia szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne;
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b) wyjaśnianie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia
lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych, w tym łamania przepisów
statutu i regulaminów, ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych;

c) wyciąganie konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem
zachowań na terenie szkoły.
4) O udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor MOW

lub upoważniony przez dyrektora inny pracownik MOW z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu
instytucjom zewnętrznym tj. policja i sąd, decyduje każdorazowo dyrektor MOW na pisemny wniosek
instytucji.

§ 46
1. W ośrodku może być powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa, który w tym zakresie współpracuje

z dyrektorem i pozostałymi pracownikami.
2. Do zadań koordynatora należy:

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów (nauczycieli, uczniów, rodziców)
w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz
bezpieczeństwa uczniów;

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;
5) prowadzenie stałego monitorowania zachowań uczniów;
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w ośrodku;
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 47
1. W razie bezskuteczności środków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego może być użyty wobec

wychowanka środek przymusu bezpośredniego.
2. Użycie i dokumentowanie użycia środków przymusu bezpośredniego odbywa się na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.
§ 48

1. W ośrodku obowiązują procedury w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży ujęte w „Strategii działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz systemu interwencji wobec dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożeń”, zgodnie z
którymi nauczyciel i wychowawca powinien podejmować działania w sytuacjach kryzysowych
i zagrożeń.

2. Zmiany wynikające z przepisów prawa dokonywane są w „Strategii działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz systemu interwencji wobec dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożeń” w drodze
uchwały rady pedagogicznej.

Rozdział 12
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 49
1. Wychowankom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc

i wsparcie, ośrodek udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w miarę posiadanych środków
pomocy materialnej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w MOW organizuje dyrektor ośrodka.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć

specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
4. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom.
5. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna świadczona jest w formach zorganizowanych przez Zespół

Psychologiczno-pedagogiczny, w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia, w zależności od potrzeb
i możliwości organizacyjnych.

6. O udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wnioskować mogą wychowankowie, nauczyciele
i inni specjaliści.

7. Wychowawca klasy/grupy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmuje działania w zakresie:
1) analizy opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej i wstępnego zdefiniowanie trudności uczniów;
2) przyjmowania uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą/grupą o specjalnych potrzebach

edukacyjnych uczniów/wychowanków;
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3) zdobycia rzetelnej wiedzy o wychowanku i jego środowisku poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami,
obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju ucznia
związanych z edukacją i rozwojem społecznym;

4) wdrażanie wychowanków do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku, oraz do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie
pracy;

5) określenia specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli
prowadzących zajęcia w klasie/grupie;

6) opracowania, na podstawie orzeczenia lub opinii OZSS indywidualnego programu edukacyjno–
terapeutycznego na okres wskazany w orzeczeniu, w terminie 30 dni od dnia złożenia w ośrodku
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki
został opracowany poprzedni program;

7) stałego kontaktowania się z nauczycielami/wychowawcami prowadzącymi zajęcia w szkole/grupie w
celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;

8) udzielania doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych.
8. Szczegółowe zasady i formy opracowania indywidualnego programu edukacyjno– terapeutycznego

określają odrębne przepisy.

Rozdział 13
Pracownicy ośrodka

§ 50
1. W ośrodku zatrudnia się:

1) pracowników pedagogicznych, którymi są: dyrektor ośrodka, wicedyrektorzy, nauczyciele,
wychowawcy, psycholog, pedagog/pedagog specjalny i inni specjaliści;

2) specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi;
3) pracowników administracji i obsługi.

§ 51
1. Zasady zatrudniania pracowników ośrodka regulują odrębne przepisy.

§ 52
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość

pracy i bezpieczeństwo wychowanków.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) efektywna realizacja programu kształcenia oraz stałe podnoszenie jakości kształcenia, zgodnie
z przyjętymi w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

2) sporządzenie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczanego w danej klasie i przedstawienie go
do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły;

4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej
dydaktyki;

5) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno–
wychowawczym;

6) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;
7) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych;
8) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
9) systematyczna współpraca z wychowawcami zespołów wychowawczych;
10) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju

psychofizycznego;
11) opieka nad powierzoną pracownią przedmiotową i jej wyposażeniem, troska o wystrój i estetykę

klasy;
12) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie

szkoły;
13) dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia;
14) realizacja założeń programu wychowawczego i profilaktyki;
15) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;
16) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji szkolnej;
17) systematyczne doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej;
18) prowadzenie, zleconego przez dyrektora wychowawstwa klasy;
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19) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów
organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela;

20) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
21) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg  ustalonego harmonogramu;
22) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy

szkoły;
23) dbania o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

§ 53
1. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych
w nauczaniu swego przedmiotu;

2) w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych,
decydowania o doborze treści programowych;

3) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami
zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;

4) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów;
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
6) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły;
7) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych przez ucznia.

§ 54
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły

wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołu obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;
    korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru

programów nauczania;
2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;
3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad,
   dyskusji warsztatów metodycznych itp.;
4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, narzędzi pomiaru dydaktycznego
    oraz innych zadań zleconych przez dyrektora;
5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
7) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania.

§ 55
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym

oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem

przez cały okres nauczania zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1) przeniesienia nauczyciela;
2) długotrwałej nieobecności;
3) braku efektów pracy wychowawczej.

§ 56
1. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce;
2) opracowanie wspólnie z klasą planu imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów

w imprezach ogólnoszkolnych;
3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasie w celu ustalenia jednolitych

sposobów udzielania im pomocy w nauce;
4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy

napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym;
5) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem

bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego;
6) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów

w różnych formach zajęć;
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7) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania,
wytwarzanie atmosfery sprzyjającej budowaniu koleżeństwa i przyjaźni;

8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy
uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

9) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie
klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi;

10) wpływanie na poprawne zachowanie uczniów w szkole oraz poza nią, badanie przyczyn
niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z
zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem ośrodka, psychologiem ośrodka i opiekunami
prawnymi;

12) udzielanie pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
  i wychowawczych;

13) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z dyrektorem szkoły,
14) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole

i poza nią;
15) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami zespołów wychowawczych w sprawie postępów

 w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z w/w opiekunami,
16) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach zespołów wychowawczych odbywających się

 co najmniej raz na miesiąc;
17) rzetelne prowadzenie dokumentacji klasy, w tym dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, wypisywanie

 świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły;
18) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z realizowanym

  w szkole programem wychowawczym i profilaktyki;
19) zapoznanie uczniów z zasadami klasyfikowania i promowania;
20) wybranie, zorganizowanie i koordynowanie pracy samorządu klasowego.

2. Wychowawca klasy ma prawo do:
1) współdecydowania z samorządem klasy o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny,
2) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno–pedagogicznej od dyrektora szkoły, psychologa,

pedagoga i instytucji wspomagających szkołę;
3) ustanawiania przy współpracy z samorządem klasy własnych form nagradzania i motywowania

wychowanków.
§ 57

1. Do podstawowych zadań wychowawcy grup należy organizowanie i prowadzenie pracy resocjalizacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków, prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji w tym zakresie, a ponadto:
1) sprawowanie bezpośredniego i ciągłego nadzoru nad wychowankami grupy;
2) stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w miejscu opieki;
3) kontrolowanie przestrzegania Regulaminu wychowanka;
4) wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w miejscu opieki

i w domu;
5) współpraca ze szkołą w celu czuwania nad przebiegiem nauki szkolnej;
6) udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków w ośrodku;
7) udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności na tle niepowodzeń szkolnych

i kontaktów rówieśniczych;
8) dokonywanie wspólnie z młodzieżą oceny ich pracy i zachowania;
9) troska o stan zdrowia i bezpieczeństwa wychowanków oraz kształtowanie nawyków przestrzegania

zasad higieny;
10) prowadzenie obowiązującej dokumentacji –dziennika zajęć wychowawczych, arkuszy spostrzeżeń,

indywidualnych programów resocjalizacyjnych i indywidualnych programów usamodzielnienia oraz
innej dokumentacji zleconej przez kierownictwo ośrodka;

11) opracowywanie i okresowe weryfikowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych oraz
indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków,

12) realizacja planów pracy dydaktyczno- wychowawczej;
13) wnioskowanie do dyrektora ośrodka w sprawie nagradzania, wyróżniania lub upominania

wychowanków;
14) staranne przygotowanie się do zajęć pod względem metodycznym i merytorycznym

oraz prowadzenie ich według rozkładu dnia;
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15) zgłaszanie kierownictwu ośrodka występujących braków w sprzęcie, ubiorze wychowanków
i wyposażeniu grupy;

16) informowanie przełożonych i policji o ucieczkach wychowanków i prowadzenie w tym zakresie
odpowiedniej dokumentacji;

17) uczestniczenie w zebraniach pracowników, zespołach do spraw usamodzielniania wychowanków
i posiedzeniach zespołu wychowawczego do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;

18) pełnienie dodatkowych czynności wychowawczych zleconych przez kierownictwo placówki.
§ 58

1. Pedagog ośrodka zobowiązany jest do prowadzenia bezpośrednich zajęć z wychowankami w wymiarze
określonym w odrębnych przepisach. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1)  przeprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych;
2)  współdziałanie w sprawach wychowanków z sądami, instytucjami, Policją i innymi organizacjami;
3)  profilaktyka i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym;
4) organizacja pomocy wychowankom, preorientacja zawodowa;
5)  prelekcje i ćwiczenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania trudnościom wychowawczym;
6)  profilaktyka przeciw uzależnieniom i patologii społecznej, kreowanie postaw prospołecznych;
7)  wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez planowanie pracy wychowawczej

oraz rozmowy indywidualne z wychowankami, wychowawcami grup wychowawczych i innymi
pracownikami ośrodka;

8)  koordynowanie przyjęć nowych wychowanków do placówki;
9)  kontakty z Wydziałami Rodzinnymi Sądów powszechnych, prokuratorami i Policją w sprawach

wykroczeń wychowanków, czynów karalnych oraz ich przesłuchań i rozpraw;
10)  nawiązywanie kontaktu z rodzinami wychowanków;
11) koordynowanie procesu usamodzielnienia wychowanków.

§ 59
1. Opiekę psychologiczną i socjoterapeutyczną nad uczniami w ośrodku sprawuje psycholog i pedagog

specjalny, do obowiązków których należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i
interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i pracowników pedagogicznych;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla wychowanków, rodziców i pracowników pedagogicznych;

4) zapewnienie wychowankom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej;
6) wspieranie pracowników pedagogicznych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych

wynikających z programu wychowawczego ośrodka;
7) okresowa analiza sytuacji wychowawczej w ośrodku;
8) ścisła współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanka oraz jego wychowawcą w zakresie

wychowania;
9) organizowanie różnych form terapii wobec wychowanków, czuwanie nad prawidłowością wdrażania

programów wychowawczych i profilaktyki;
10) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i socjoterapii oraz innymi placówkami
prowadzącymi klasy przysposabiające do pracy zawodowej lub dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

§ 60
1. Pracowników niepedagogicznych ośrodka zatrudnia i zwalnia, zgodnie z przepisami prawa pracy

dyrektor ośrodka.
2. Zakresy obowiązków pracowników wymienionych w ust.1, ustala w Regulaminie Organizacyjnym

dyrektor ośrodka.
3. Ilość etatów na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, określa się na każdy rok szkolny w arkuszu

organizacyjnym ośrodka.
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§ 61
1. Początkującym nauczycielom i wychowawcom dyrektor ośrodka przydziela w pierwszym roku pracy

opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc merytoryczną
udzieloną nauczycielowi.

Rozdział 14
Wychowankowie ośrodka

§ 62
1. Wychowanków do ośrodka przyjmuje się na zasadach określonych w § 8 niniejszego statutu.
2. Do ośrodka nie przyjmuje się:

1) skazanych na karę pozbawienia wolności;
2) chorych psychicznie lub fizycznie wymagających leczenia szpitalnego lub indywidualnej opieki osoby

dorosłej;
3) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
4) niedowidzących i niedosłyszących w stopniu uniemożliwiającym im naukę w szkole normalnej;
5) kalekich w stopniu wymagającym opieki indywidualnej, pomocy w poruszaniu się, ubieraniu itp.

3. Wychowanek kierowany jest do grupy wychowawczej z jednoczesnym wyznaczeniem wychowawcy,
który będzie sprawował nad nim indywidualną opiekę.

4. Zespół, który tworzą nauczyciele, wychowawcy prowadzący i inni specjaliści, po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka/ucznia oraz uwzględniając zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub innych dokumentach, opracowuje
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

5. Zasady i terminy opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego regulują odrębne
przepisy.

§ 63
1. Wychowanek ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, pomocy ze strony nauczycieli i kolegów;
5) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
6) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
7) przedstawiania pracownikom pedagogicznym swoich problemów oraz uzyskania od nich stosownej

pomocy;
8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania

w tajemnicy jego problemów i spraw powierzonych w zaufaniu;
9) uczestniczenia w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach

organizowanych na świeżym powietrzu dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
10) reprezentowania ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze

swoimi umiejętnościami i możliwościami;
11) korzystania z pomieszczeń i terenów ośrodka, tylko w obecności nauczyciela;
12) zapewnienia odpowiednich form opieki i wsparcia w sytuacjach, gdy z przyczyn rodzinnych

lub losowych potrzebna jest pomoc;
13) zmiany grupy wychowawczej lub przeniesienia do innego ośrodka w sytuacjach szczególnie

uzasadnionych, na wniosek własny lub zespołu wychowawczego;
14) utrzymywania kontaktów z bliskimi osobami, z poszanowaniem jego prywatności, za zgodą

wychowawcy grupy i w miejscu i na zasadach określonych przez dyrektora ośrodka;
15) do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, może odwołać się do władz oświatowych
i niezależnie zwrócić się w swojej sprawie do organizacji społecznych odpowiedniego szczebla lub
komisji powołanych na odrębnych zasadach.

§ 64
1. Wychowanek, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w obronie swoich praw w formie

pisemnej lub ustnej do:
1) wychowawcy klasy/grupy;
2) opiekuna samorządu uczniowskiego;
3) dyrektora ośrodka;
4) Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, o ile spór nie rozstrzygnięto w ośrodku.
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2. Występowanie w obronie praw wychowanka przysługuje również rodzicom/prawnym opiekunom.
§65

1. Wychowanek ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z przyjętymi normami życia w społeczeństwie oraz zgodnie z dobrem
    społeczności szkolnej;
2) przestrzegania postanowień zawartych w statucie ośrodka, regulaminie wychowanka;
3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu ośrodka;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników pedagogicznych

i innych pracowników ośrodka;
5) poszanowania godności osobistej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników ośrodka;
6) wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi;
7) dbania o higienę osobistą ,bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów;
8) troszczenia się o mienie ośrodka, utrzymanie czystości i porządku na jego terenie;
9) przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń podczas

korzystania ze sprzętu i pomieszczeń ośrodka;
10) godnego reprezentowania ośrodka na zewnątrz i dbania o piękno mowy ojczystej;
11) sumiennego wykonywania obowiązków ucznia i wychowanka;
12) czynnego udziału w organizowanych zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz

właściwego zachowania się w ich trakcie;
13) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odzieży stosownie do pory roku i temperatury zewnętrznej;
14) starania się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.

§ 66
1. Wychowanek może być nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę i zachowanie, osiągnięcia

sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz ośrodka i środowiska lokalnego w następujących formach:
1) pochwała wychowawcy;
2) wyróżnienie na apelu;
3) przyznanie nagrody rzeczowej;
4) wystosowanie przez dyrektora listu pochwalnego do rodziców/ prawnych opiekunów.

2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy grupy/klasy oraz organów ośrodka.
3. Dyrektor ośrodka, na wniosek rady pedagogicznej może wnioskować do właściwego sądu o uchylenie

lub zmianę zastosowanego środka i powrotu wychowanka do domu rodzinnego.
§ 67

1. Wychowanek może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów ośrodka:
1) upomnieniem wychowawcy klasy/grupy wychowawczej;
2) naganą wychowawcy klasy/grupy z wpisem do akt osobowych ucznia/wychowanka;
3) upomnieniem dyrektora i wicedyrektorów;
4) naganą dyrektora i wicedyrektorów z powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów i sądu;
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania ośrodka na

zewnątrz.
§ 68

1. W ośrodku nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą wychowanków.
2. Przed udzieleniem kary wychowanek ma prawo do złożenia wyjaśnień.
3. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska

poręczenie samorządu wychowanków lub rady pedagogicznej.
4. Wychowanek ma prawo do odwołania się od kary na zasadach określonych w regulaminie ośrodka.
5. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom/prawnym opiekunom wychowanka.

§ 69
1. Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od nałożonej kary w następującym trybie:

1) od kary nałożonej przez wychowawcę do dyrektora ośrodka;
2) od kary nałożonej przez dyrektora i wicedyrektorów do rady pedagogicznej;
3) od kary podjętej na mocy uchwały rady pedagogicznej, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie

mają prawo odwołać się w terminie 24 dni od daty jej otrzymania na piśmie do Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

§ 70
1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach
dydaktyczno –wychowawczych;
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2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających oraz egzaminu i sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole, uzyskania w każdym czasie ustnej lub pisemnej informacji na temat
swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy
ośrodka;

4) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej nagrodzie lub karze.
§ 71

1. Ośrodek umożliwia wychowankom urlopowanie do domów rodzinnych/prawnych opiekunów
za uprzednią zgodą właściwego sądu i umotywowanego wniosku zespołu wychowawczego.

2. Urlopowanie może następować w dniach wolnych od nauki szkolnej, a w szczególności w okresie świąt,
ferii i wakacji.

3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi lub wydarzeniami
losowymi, wychowankowie mogą otrzymać urlop na okres od 1 do 5 dni w czasie trwania nauki szkolnej.

4. Warunkiem udzielenia urlopu wychowankowi jest:
1) aktualna znajomość środowiska rodzinnego;
2) zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów do zapewnienia wychowankowi należytej opieki

w czasie urlopu i jego terminowego powrotu do ośrodka;
3) pozytywna opinia o zachowaniu wychowanka w szkole i grupie wychowawczej.

5. Wychowanek może uzyskać krótko terminową przepustkę po spełnieniu warunków określonych w
systemie oceny wychowanków.

Rozdział 15
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 72
1. W szkołach ośrodka funkcjonują wewnątrzszkolne zasady oceniania.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz:

1) informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, o jego
zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach

w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił

dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.
§ 73

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie zajęć edukacyjnych i zachowania według skali

i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) sposób i warunki przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach

ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 74

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie poprawiania ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Zapisy przedmiotowych zasad oceniania nie mogą być sprzeczne
z niniejszym dokumentem.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, ich rodziców/prawnych
opiekunów o zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów, kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz
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o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, odnotowując ten fakt
w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez
szkołę/ośrodek na rzecz kultury fizycznej.

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

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

10.Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. I semestr kończy się nie później niż w trzecim tygodniu
stycznia posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

11.Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele
są zobowiązani poinformować ucznia, a za jego pośrednictwem jego wychowawców, prawnych
opiekunów, w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidzianej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. O przewidywanych ocenach niedostatecznych
wychowawcy klasy informują wychowawców zespołów wychowawczych, bezpośrednio opiekujących się
uczniem, w formie ustnej na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. Potwierdzenie
przekazanej informacji następuje przez odpowiedni wpis w dzienniku lekcyjnym w dziale „Kontakty
z wychowawcami”.

12.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 79 ust 11.

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem wychowawczym
grupy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego
przedmiotu ustalana jest wspólnie.

§ 75
1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne ustala się w następujący sposób:

1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie omówionego materiału dydaktycznego,
c) umiejętności stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.

2) Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
a) odpytywanie ustne,
b) sprawdziany pisemne,
c) prace wykonywane w ramach nauki własnej,
d) prace wykonywane przez uczniów w czasie zajęć,
e) estetyka zeszytu przedmiotowego,
f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć,
g) działalność pozalekcyjna ucznia.

3) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym
brzmieniu.

4) Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych
kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu
zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w pkt. 5. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół
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przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy/dla wszystkich oddziałów
poszczególnych klas, z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań
edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowe zasady oceniania dla danego przedmiotu.

5) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne
kryteria oceniania:

Stopień
Stopień
wyrażony
słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

6 celujący
(cel.)

Zakres i jakość wiadomości:
Wiadomości ściśle naukowe, treści wiadomości powiązane ze sobą w

systematyczny układ
Rozumienie materiału naukowego:
Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz

wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i

praktycznych
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową,

wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5
bardzo

dobry
(bdb.)

Zakres i jakość wiadomości:
Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku

lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ
Rozumienie materiału naukowego:
Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie

zjawisk bez ingerencji nauczyciela
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji

nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową,

kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami
poszczególnych przedmiotów nauczania

4 dobry
(db.)

Zakres i jakość wiadomości:
Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami

logicznymi
Rozumienie materiału naukowego:
Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie

zjawisk inspirowane przez nauczyciela
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane

przez nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa

ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie
skondensowany

3 dostateczny
(dst.)

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z

danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami
logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:
Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie

ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela
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Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy

pomocy nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku

zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

2 dopuszczający
(dop.)

Zakres i jakość wiadomości:
Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości

luźno zestawione
Rozumienie materiału naukowego:
Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania

zjawisk
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1 niedostateczny
(ndst)

Zakres i jakość wiadomości:
Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między

wiadomościami
Rozumienie materiału naukowego:
Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność

wyjaśniania zjawisk
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
Kultura przekazywania wiadomości:
Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu

językiem literackim

6) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni:
celującego i niedostatecznego.

7) Ocenę śródroczną ustala się na podstawie ocen bieżących z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów
pisemnych, prac domowych –obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności
oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego
zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie
szkoły.

9) Ocenę roczną ustala się na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących z II semestru.
10) W szkolnych zasadach oceniania nie stosuje się śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych.
Ocena zachowania

§ 76
1  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, w szczególności aktywność społeczną,
wywiązywanie się z obowiązków ucznia oraz okazywanie szacunku innym osobom;

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, w tym kultury osobistej;
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kulturalne zachowanie się w placówce i poza nią;
4) dbałość o honor i tradycje szkoły/ośrodka a także o piękno mowy ojczystej.

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
 1) wzorowe;
 2) bardzo dobre;
 3) dobre;
 4) poprawne;
 5) nieodpowiednie;
 6) naganne.
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3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Zasady oceniania zachowania są spójne w całym ośrodku tj. w szkole i grupach wychowawczych.
5. Wychowawcy zespołów wychowawczych oraz wychowawcy klas na comiesięcznych spotkaniach

ustalają ocenę zachowania zwaną ocena resocjalizacyjną.
6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu: samooceny ucznia, opinii wszystkich

nauczycieli uczących ucznia i wychowawców pracujących w ośrodku, opinii klasy, opinii wszystkich
pracowników ośrodka. W dokumentacji szkolnej zapis oceny z zachowania dokonywany jest pod koniec
każdego semestru nauki, zaś w dokumentacji grupy wychowawczej comiesięcznie.

7. Uczeń oceniany jest za zachowania pozytywne i negatywne.
8. Zespół wychowawczy podejmuje decyzję o obniżeniu oceny resocjalizacyjnej na niższą, jeżeli uczeń

popełni jeden z poniższych czynów w szkole, w grupie wychowawczej lub poza ośrodkiem:
1) kradnie;
2) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne, unika zajęć;
3) pali papierosy;
4) spożywa alkohol;
5) zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je;
6) fizycznie lub psychicznie znęca się nad kolegami;
7) jest brutalny, arogancki, reprezentuje naganne zachowania wobec kadry pedagogicznej i innych

pracowników ośrodka;
8) wchodzi w konflikt z nauczycielem, wychowawcą;
9) samowolnie opuszcza teren szkoły, grupy wychowawczej oraz ośrodka;

   10) dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne.
9. Ustalona przez wychowawców zespołu wychowawczego roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest

ostateczna, z zastrzeżeniem ust 10 i ust.11.
10.Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić 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. Zastrzeżenia mogą być
zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

11.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po
wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza
postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także
pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Skład komisji ustalają
odpowiednie przepisy MEN.

12.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego 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, z zastrzeżeniem § 79 ust. 11.

13.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych, promocję
do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Wpływa jednocześnie na status wychowanka, jego
kontakty z rodziną i środowiskiem rówieśniczym.

14.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15.Ocena klasyfikacyjna roczna zachowania ustalana jest na podstawie analizy ocen comiesięcznych.
16.Szczegółowe zasady oceniania zachowania określa System Oceniania Zachowania Wychowanka,

wspólny dla szkół i grup wychowawczych.
§ 77

1. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych:
1) za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia

obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek
przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego;
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2) jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą najdłużej
na 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu
sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki,
zakończoną wystawieniem oceny. W przypadku tej formy kontroli nie przewiduje się poprawy oceny;

3) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie
uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel
podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu
sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania
podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego;

4) nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.
Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego
sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/ prawni
opiekunowie otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez
nauczyciela,

b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły
po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu,

c) na życzenie rodziców, za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje odpłatną kserokopię sprawdzianu i
udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych:
1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
2) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, powinien to uczynić

w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek
ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać
z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem
umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie w/w. sprawdzianu;

3) poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania
prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy
ustala nauczyciel, informując o niej ucznia;

4) każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok
pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień
wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej;

5) sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia
można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel
planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat
sprawdzianu
z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów;

6) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne
umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania
określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane;

7) na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu końcowego/zaliczeniowego.
3. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen

bieżących:
% z maksymalnej
liczby punktów Ocena

100% celujący
96 – 99% bardzo dobry +
90 – 95% bardzo dobry
87 – 89% Bardzo dobry -
84 – 86% dobry +
76 – 83% dobry
73 – 75 % dobry -
70 – 72% dostateczny +
52 – 69% dostateczny
49 –51 % dostateczny -



36

46 – 48% dopuszczający +
38 – 45% dopuszczający
35 –37 % dopuszczający -

mniej niż 35% niedostateczny

4. Każdy sprawdzian może zawierać zadanie/polecenie dodatkowe, oceniane na stopień celujący, pod
warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

5. Nie odrobienie pracy w ramach nauki własnej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może
być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

6. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę
celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą
do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

7. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji
czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor
szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach
oceniania odrębnie dla każdej klasy.

8. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów
i osiągnięć (samoocena).

9. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.
10.Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien

otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od
powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie
fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

§ 78
1. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących wystawionych podczas

różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora szkoły.

4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego
rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu jako przewodniczący komisji,
jednocześnie będący egzaminatorem, w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego
przedmiotu. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia
zgodnie z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.

7. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni –w charakterze obserwatorów
rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, technologii informatycznej, zajęć komputerowych, przysposobienia do pracy zawodowej
oraz wychowania fizycznego przede wszystkim ma formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach:
1) egzamin klasyfikacyjny roczny w pierwszych tygodniach czerwca;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem, jego rodzicami/prawnymi

opiekunami.
10.O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje dyrektora szkoły.

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru i w miejscu ustalonym
przez dyrektora. Do protokołu dołącza się pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu
klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

11.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
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12.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna i można ją poprawić tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 79 ust.11.

§ 79
1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do dyrektora szkoły uczeń, jego
rodzice/prawni opiekunowie lub wychowawca klasy.

2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych zajęć
edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń ma formę zajęć
praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,
zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć
praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie zostaną
poinformowani w formie pisemnej, najpóźniej do dnia 15 sierpnia danego roku szkolnego.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły-jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa u ust.5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub z innych, szczególnie uzasadnionych powodów. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje
w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne
 na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez przewodniczącego komisji.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu
załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu
określonym przez dyrektora szkoły.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.

11.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły
zawodowej, 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 zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 76 ust. 14.

12.Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały
ustalone niezgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

13.Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 11 uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłaszać od
dnia ustalenia ocen klasyfikacyjnych edukacyjnych i zachowania, nie później niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1%23P1A329
http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1%23P1A6
http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1%23P1A329
http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1%23P1A6
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15.W skład komisji wchodzi dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora– jako
przewodniczący komisji, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, pedagog, psycholog, przedstawiciel
samorządu uczniowskiego.

16.Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżenia. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

17.Ze sprawdzianu sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru i w miejscu ustalonym przez dyrektora.
Do protokołu dołącza się pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę sprawdzianu oraz uzyskaną ocenę.

18.Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 14, 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 negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 80
1. Uczniowie oddziałów gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3.  Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje

następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2)  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów wykonanej nad projektem edukacyjnym.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego, w tym zadania nauczyciela, czas realizacji
projektu, termin i sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu, sposób podsumowania pracy
uczniów ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.  Kryteria oceniania zachowania ucznia oddziału gimnazjalnego zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym
uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się
„zwolniony”.

§ 81
1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają specjalnych form opieki

i pomocy, organizowane są:
1) zajęcia wyrównawcze;
2) zajęcia socjoterapeutyczne;
3) nauczanie indywidualne;
4) indywidualna pomoc pedagogiczna i psychologiczna.

2. W organizacji poszczególnych form opieki i pomocy, o których mowa w ust.1 ośrodek współpracuje
z poradnią psychologiczno –pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc
specjalistyczną.

§ 82
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej lub ponadpodstawowej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.

2. Świadectwo z wyróżnieniem nie może zawierać ocen niższych niż ocena dobra.

http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1%23P1A329
http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1%23P1A329
http://:@www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&amp;qplikid=1%23P1A329
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3. Dodatkowo uczeń kończący klasę z wyróżnieniem otrzymuje nagrodę rzeczową, a szkołę z wyróżnieniem
nagrodę rzeczową oraz list gratulacyjny do rodziców.

4. Nagrody rzeczowe zapewnia dyrektor w miarę możliwości finansowych szkoły.
5. Uczeń kończy szkołę podstawową lub ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na

którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i:
1) w przypadku szkoły podstawowej przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w § 25 ust. 1,

z zastrzeżeniem § 76 ust. 14.
2) w przypadku III klasy oddziału gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 25 ust.2,

z zastrzeżeniem § 76 ust. 14.
§ 83

1. Zmiany w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej.

2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania wchodzą w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę
Pedagogiczną.

Rozdział 16
Obowiązek szkolny, tradycja szkolna

§ 84
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i w okresie przejściowym do

oddziałów gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

4. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych społecznie organizuje się w szkołach,
oddziałach na każdym etapie edukacyjnym.

5. Kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie może być prowadzone do końca roku szkolnego w
tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
1) 20 rok życia- w przypadku szkoły podstawowej;
2) 24 rok życia- w przypadku uczniów szkoły ponadpodstawowej.

§ 85
1. Obwód szkół obejmuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim.
2. Do szkół ośrodka przyjmuje się z młodzież w trybie ustalonym w § 8, z potwierdzonym w dokumentacji

z poprzedniej szkoły, poziomem edukacji.
3. Wychowanek ośrodka uczęszcza do szkół funkcjonujących w ośrodku.
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacji

wychowanka, za zgodą sądu rodzinnego, wychowanek ośrodka może uczęszczać do szkoły
ponadpodstawowej funkcjonującej poza ośrodkiem. Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody
składa dyrektor placówki, dołączając do wniosku pozytywną opinię zespołu, który tworzą odpowiednio
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z wychowankiem oraz
zgodę organu prowadzącego ośrodek.

5. Do szkoły funkcjonującej w ośrodku, za zgodą organu prowadzącego ośrodek, mogą również uczęszczać
uczniowie niebędący wychowankami ośrodka, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane odpowiednio ze względu na niedostosowanie społeczne albo zagrożenie niedostosowaniem
społecznym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 86
1. Ośrodek może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Oddział szkolny, grupa wychowawcza, w których prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez
kierownictwo placówki w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację.

§ 87
1. Wychowankowie kończący naukę w ośrodku oraz zmieniający szkołę obowiązani są rozliczyć się

z zobowiązań wobec szkoły najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej wypełniając kartę obiegową. Wzór karty obiegowej ustala w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną dyrektor ośrodka. Brak powyższego rozliczenia może być uwzględniony przez
wychowawcę podczas ustalania oceny zachowania.
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§ 88
1. Jako tradycję ośrodka przyjmuje się spotkania wigilijne wychowanków i pracowników MOW.

Rozdział 17
Postanowienia końcowe

§ 89
1. W ośrodku mogą działać stowarzyszenia i organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża
dyrektor ośrodka po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady pedagogicznej.

3. W ośrodku nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
4. Ośrodek może współpracować z innymi wolontariuszami. Zasady współpracy określają odrębne przepisy.

§ 90
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje pracowników

o istotnych sprawach w formie pisemnych zarządzeń. Przekaz informacji może odbywać się także w innej
formie.

2. Wszyscy pracownicy ośrodka zobowiązani są do zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do
terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

§ 91
1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 92
1. Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. Nazwa Ośrodka jest używana w pełnym brzmieniu i ma postać:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Kamionek Wielki 82A

82-340 Tolkmicko

3. Na pieczęciach szkół może być używany skrót nazwy i ma postać:

Szkoła Podstawowa w Kamionku Wielkim 82A
Gimnazjum w Kamionku Wielkim 82A
Branżowa Szkoła I stopnia  w Kamionku Wielkim
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kamionku Wielkim 82A

§ 93
1. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym do jego uchwalania.
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