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DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 1 

Informacje ogólne o szkole 

§ 1. 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 5 w Krakowie, zwana 
dalej szkołą, jest placówką publiczną i: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 
nauczania; 
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego;  
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach; 
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
wielozawodowego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;  
5)  realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów.  
6) Realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, przy czym przez niepełnosprawności sprzężone rozumie się 
występowanie u dziecka słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych w 
ustawie – Prawo oświatowe. 

2. Do Szkoły Przyspasabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum 
specjalnego oraz absolwenci ogólnodostepnych i integracyjnych gimnazjów lub 
oddziałów gimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną. Od 1 września 2019 roku 
uczniami szkoły zostają absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5 wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. 

4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie. 

5. Organem prowadzącym jest Miasto Kraków. 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 

7. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy Nr 5 w Krakowie.  
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8. Szkoła używa pieczęci urzędowych o kreślonych w S: 

Rozdział 2 
Informacje szczegółowe o szkole  

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Dla szkoły nie ustala się obwodu. 

3. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości 
bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych 
odrębnymi przepisami prawa. 

4. Cykl kształcenia trwa 3 lata. 

 
Rozdział 3 

Misja szkoły, model absolwenta  

§ 2. 1. Misja szkoły:  
 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy realizuje nadrzędne cele edukacji 
specjalnej.  
Misją szkoły jest wyposażenie ucznia, w ramach posiadanych przez niego możliwości, w 
takie umiejętności i wiadomości, aby: 

1) zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie własnych potrzeb; 

2) był zaradny w codziennym życiu – adekwatnie do swojego poziomu sprawności, 
umiejętności oraz kreatywności; 
3) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegał ogólnie 
przyjętych norm na równi z innymi, a jednocześnie zachował prawo do odmiennego 
funkcjonowania; 

4) był przygotowany, w zależności od stopnia niepełnosprawności, do podjęcia 
samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub 
chronionym rynku pracy. 

2. Wizja szkoły: 
Szkoła jest specjalistyczną placówką oświatową realizującą zadania edukacyjne i 

rewalidacyjne w oparciu o opracowany dla każdego ucznia Indywidualny Plan 
Edukacyjno-Terapeutyczny i na wielospecjalistycznej diagnozie ego potrzeb i 
możliwości.  

§ 3. 1. Model absolwenta:  
Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem działań 

pedagogiczno-psychologicznych, absolwent szkoły powinien być dobrze przygotowany 
do godnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym. Absolwent 
szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania 
wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaży go w 
wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia 
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codziennego, do podejmowania różnych ról społecznych i przestrzegania ogólnie 
przyjętych norm. 

Rozdział 4 
Cele i zadania szkoły 

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe, 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte 
w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska oraz dla każdego ucznia w Indywidualnych 
Programach Edukacyjno-Terapeutycznych.  

2. Głównymi celami edukacji uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi są: 

1) efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym, w zależności od 
możliwości uczniów, praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na 
otwartym/chronionym rynku pracy; 
2) utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie 
już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie 
nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie 
uczniów w przyszłości przez:  

a) rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów; 
b) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających budować pozytywny 

obraz samego siebie i pokonywać lęk przed otoczeniem; 
c) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych; 
d) rozwijanie dbałości o zdrowie własne i innych osób; 
e) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory 

i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie 
wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań); 

f) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami 
odpowiednio do pełnionych ról społecznych; 

g) kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na 
zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności; 

h) zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie 
umiejętności korzystania z nich; 

i) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

j) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, 
mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia; 

k) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia 
samostanowienia w dorosłym życiu; 

l) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia; 
m) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie 

motywacji, kompetencji i zaangażowania; 
n) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym 

umiejętności praktycznych; 
o) kształtowanie umiejętności autoprezentacji; 
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p) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań; 
q) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu 

wolnego przez podejmowanie różnych aktywności; 
r) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji 

w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w 
warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie 
aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w 
zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń; 

s) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na 
korzystanie - na miarę indywidualnych możliwości - z jego wolności i praw 
człowieka. 

3. Do zadań szkoły należy: 

1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu 
psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających 
aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu oddziału i szkoły; 

2) tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności 
samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym 
życiu; 

3) tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie 
oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego 
otoczenia; 

4) poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych 
doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów 
poczucie ich autonomii i odpowiedzialności; 

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

6) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i 
kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról 
społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w 
urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom 
niepełnosprawnym, w tym porad prawnych; 

7) dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych 
w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-Terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i 
zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia; 

8) wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania 
umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, 
odpowiednio do pełnienia ról społecznych, zapewnienie uczniom kompleksowej oferty 
dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej 
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i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz 
technik; 

9) zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich 
rozwój (zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów) i 
mających wpływ na realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący 
zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć 
uczniów o podobnych problemach rozwojowych i perspektywach na przyszłość; 

10) wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności 
potrzebnych w pracy; 

11) wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć 
grupowych i konsultacji indywidualnych; 

12) tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z 
różnymi czynnościami zawodowymi.; 

13) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i 
bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy); 

14) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie; 

15) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych 
inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji; 

16) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i 
instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika; 

17) organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestnictwa w aktualnych 
wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z 
różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy 
sportowe i kulturalne); 

18) tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego; 

19) tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, 
instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał; 

20) tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych 
oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju; 

21) tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że 
niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną 
dyskryminacji; 

22) tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i 
ograniczeń wynikających z niepełnosprawności; 
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23) uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania 
intymności innych osób; 

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

25) wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu 
zwiększenia efektywności podejmowanych działań; 

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

27) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 
potrzeb; 

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

29) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych każdego ucznia. 

30) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

31) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

32) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 

33) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 
parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

34) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju; 

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

4. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia 
ogólnego właściwych dla typu szkoły z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej 
realizacji dostosowanych do możliwości uczniów i określonych w Indywidualnych 
Programach Edukacyjno-Terapeutycznych dla każdego ucznia.  

§ 5. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

§ 6. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 
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2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny, obejmujący wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowany do wieku uczniów, 
potrzeb i problemów pojawiających się w środowisku szkolnym; 

3) Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. 

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczo-
Profilaktyczny, a także programy, o których mowa w pkt. 3, tworzą spójną całość i 
uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich 
przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 
DZIAŁ II 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

Rozdział 1 
Informacje wstępne  

§ 7. 1. Szkoła stosuje w edukacji uczniów racjonalne usprawnienia, o których 
mowa w artykule 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ogłoszonej w Nowym 
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).  

§ 8. 1. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na 
całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności 
z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji 
o Prawach Dziecka. 

3. Zakres treści nauczania i wychowania wynika z poziomu indywidualnego rozwoju i 
tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania szkoła 
wykorzystuje możliwości, jakie stwarza lokalne środowisko społeczno-kulturowe, dzienne 
placówki aktywności dla osób dorosłych, miejscowy rynek pracy (możliwość zatrudnienia na 
otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym w zakładach aktywności zawodowej, 
spółdzielniach socjalnych itp.) oraz bazę materialno-dydaktyczną szkoły.  

4. W celu nabywania i doskonalenia praktycznych umiejętności związanych z pracą 
,szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy (zgodnie z jego predyspozycjami 
i zainteresowaniami) w pracowniach szkolnych  

Rozdział 2 
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania ich do użytku w szkole 

§ 9. 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danej formy 
zajęć ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do 
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pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

2. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli dla 
danego oddziału lub ucznia musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla 
których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, 
zainteresowania uczniów, warunki środowiskowe i społeczne uczniów. 

3. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

4. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla danego typu szkoły; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 
program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

5. Propozycje programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, 
nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca danego roku 
szkolnego.  

6. Wicedyrektor Ośrodka, kierujący szkołą lub upoważniona przez niego osoba, 
wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej 
programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela lub nauczycieli. W przypadku 
wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane § 4 w ust. 1-5, 
Wicedyrektor Ośrodka może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy 
metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 

7. Opinia, o której mowa w § 6 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu 
z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb 
edukacyjnych uczniów. 

8. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca. 

9. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Wicedyrektor 
Ośrodka w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

10. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

11. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer 
kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie 
szkoły i rok dopuszczenia do użytku.  



 10

12. Wicedyrektor Ośrodka ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie 
decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.  

13. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. 

14. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie 
dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w 
terminie do 30 czerwca każdego roku. 

15. Wicedyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za uwzględnienie w programie całości 
podstawy programowej. 

16. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem: 

1) materiału edukacyjnego lub; 

2) materiału ćwiczeniowego lub; 

3) bez zastosowania materiałów, o których mowa w pkt. 1 i 2.  

Rozdział 3 
Materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

§ 10. 1. Decyzję o wykorzystywaniu materiałów dydaktycznych w procesie 
kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną grupę.  

 

Rozdział 4 
Program wychowania i profilaktyki 

§ 11. 1. Program wychowczo-profilaktyczny określa Statut Ośrodka. 

 

DZIAŁ III 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki w szkole  

Rozdział 1 
Organizacja nauczania 

§ 12. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki 
dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego i możliwości organizacyjnych szkoły; 
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5) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

§ 13. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu 
edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w 
formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o 
którym mowa w § 32 statutu oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2, sporządza się na piśmie. 

4. Podanie o zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie 
pisemnej do wychowawcy oddziału, do końca roku szkolnego. Rada Pedagogiczna podejmuje 
decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego w drodze uchwały nie później niż w ostatnim roku 
nauki w szkole. 

5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach 
braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 
spowodowanych niepełnosprawnością ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami. 

6. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 
zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 
minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 
60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co 
najmniej dwóch dniach. 

§ 14. 1. W szkole organizowane są:  

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

b) orientacji przestrzennej; 

c) terapii widzenia; 

d) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

e) korekcyjno-kompensacyjne; 

f) inne alternatywne metody komunikacji; 

g) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

2. Dla absolwentów szkoły nie przeprowadza się egzaminów zewnętrznych. 

§ 15. W szkole wyodrębnia się:  

1) zajęcia edukacyjne:  
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a) funkcjonowanie osobiste i społeczne; 

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się; 

c) zajęcia kształtujące kreatywność; 

d) przysposobienie do pracy; 

e) wychowanie fizyczne; 

f) etyka/religia. 

2) zajęcia rewalidacyjne. 

§ 16. 1. Szkoła prowadzi przysposobienie do pracy w następujących dziedzinach: 

1) trening czynności życia codziennego, 

2) gospodarstwo domowe, 

3) podstawy ogrodnictwa z elementami aranżacji roślinnych, 

4) ceramika, 

5) wytwarzanie elementów dekoratorskich i pamiątkarskich. 

§ 17. 1. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na 
wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z 
uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, 
czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, 
kompetencji społeczno-zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników 
kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów Indywidualnych 
Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 

§ 18. 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jest opracowywany i 
realizowany przez cały zespół nauczycieli i specjalistów, doradców zawodowych, wspólnie z 
uczniem i jego najbliższym otoczeniem (rodzina, opiekunowie), z uwzględnieniem 
wyznawanych przez nich wartości. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny określa 
zoperacjonalizowane cele krótko- i długoterminowe, uwzględniające zdiagnozowane 
potrzeby ucznia. Każdemu celowi przypisane są działania, sposób i termin ich realizacji oraz 
osoby odpowiedzialne.  

Rozdział 2 
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 

§ 19. 1. Dla uczniów danego oddziału powołuje się zespoły ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, zwane dalej Zespołami Wychowawczymi, których głównym 
zadaniem jest opracowanie Indywidualnego Programu Eduakcyjno-Terapeutycznego.  
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2. W skład Zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący Zespołu, 
pedagog szkolny, psycholog oraz nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia z daną grupą.  

3. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. 
Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek Wicedyrektora Ośrodka – przedstawiciel poradni psychologiczno-
pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 
inny specjalista. 

2. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole, są 
zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o 
obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 
braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona przez rodziców do udziału w 
posiedzeniu zespołu nie może uczestniczyć w jego pracach. 

3. Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w 
orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną.  

4. Program opracowuje się do 30 września roku szkolnego, na który program ma zostać 
opracowany albo w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został 
opracowany poprzedni program.  

5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu oraz wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;  

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – 
działania o charakterze rewalidacyjnym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 
innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, ze 
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specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami 
wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;  

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, realizowane w 
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów oraz wychowawców grupy wychowawczej w 
internacie, z rodzicami ucznia w realizacji zadań określonych w IPET-ach; 

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających 
to kształcenie;  

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
wynikających z wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

9) W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie uwzględnia się w szczególności rozwijanie 
umiejętności bezpiecznego poruszania się poprzez naukę orientacji przestrzennej;  

10) naukę systemu Brailleʼa lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku 
ucznia niewidomego; 

11) terapię widzenia polegajacą na usprawnianiu funkcji wzrokowych oraz wykorzystaniu ich 
w codziennym funkcjonowaniu – w przypadku uczniów słabo widzących; 

12) gimnastykę korekcyjną niwelującą wady postawy i usprawniającą sposób poruszania się;  

13) naukę innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i 
alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z 
zaburzeniami mowy lub jej brakiem;  

14) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w 
przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

2. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 
efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust. 8, oraz w miarę potrzeb, dokonuje 
modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą 
rodziców ucznia – z innymi podmiotami.  

3.  Wielospecjalistyczna ocena, o której mowa w ust. 9 uwzględnia w szczególności:  
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1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia ucznia;  

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów;  

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 
bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a 
w przypadku ucznia realizującego nauczanie indywidualne zgodnie ze wskazaniem zawartym 
w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia 
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich 
przezwyciężenia. 

2. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu Indywidualnego Programu 
Edukacyjno-Terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia.  

3. Rodzice otrzymują kopię Indywidualnego Programu Edukacyjno-
Terapeutycznego i kopię Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. 

4.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej ustala Zespół Wychowawczy, biorąc pod uwagę wszystkie 
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

5. Nauczyciele pracujący z uczniem mają obowiązek znać treść Indywidualnego 
Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz stosować się do zaleceń w nim zawartych. 
Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu 
o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny podlega monitorowaniu, 
okresowej ewaluacji i modyfikowaniu.  

Rozdział 3 
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

§ 20. Organizację, formy i sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
określa Statut Ośrodka.  

Rozdział 4 
Obowiązki wychowawcy oddziału w zakresie wspierania uczniów 

§ 21. Obowiązki wychowawcy oddziału w zakresie wspierania uczniów określa 
Statut Ośrodka na podstawie stosownych przepisów.  

Rozdział 5 
Nauczanie indywidualne 

§ 22. Szczegółową organizację nauczania indywidualnego określa Statut Ośrodka.  
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Rozdział 6 
Pomoc materialna uczniom  

§ 23. Zasady udzialania uczniom pomocy materialnej określa Statut Ośrodka.  

DZIAŁ IV 
Organy szkoły i ich kompetencje  

  

§ 24. 1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących w Krakowie; 
2)  Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, kierujący szkołami ponadgimnazjalnymi; 

3)  Rada Pedagogiczna – utworzona przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole 
Przysposabiającej do Pracy Nr 5 w Krakowie; 
4) Rada Rodziców – jedna wspólna Rada Rodziców, w skład której wchodzą 
przedstawiciele wszystkich oddziałów szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie; 
5) Samorząd Uczniowski – wybrany spośród przedstawicieli uczniów oddziałów szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.  

§ 25. Każdy z wymienionych organów w § 24 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo 
oświatowe i Ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych 
regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze 
Statutem szkoły. 

Rozdział 1 
Wicedyrektor Ośrodka 

1. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Wicedyrektora 
Ośrodka określa Statut Ośrodka.  

 

Rozdział 2 
Rada Pedagogiczna  

§ 26. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Wicedyrektor Ośrodka kierujący 
szkołą. 
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4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do 
wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez 
obwieszczenie w księdze zarządzeń wyłożonej w pokoju nauczycielskim. W 
przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. 
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.  

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek 
obrad.  

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą 
także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim 
powiadomieniu Dyrektora Ośrodka. 

7. Szczegółowy zakres kompetencji i zadań Rady Pedagogicznej określa Statut 
Ośrodka. 

8.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w 
miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 
organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.  

9. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

10. Wicedyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Wicedyrektor Ośrodka niezwłocznie 
zawiadamia Dyrektora Ośrodka a ten zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę 
protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

12. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego Rady oraz osoby 
sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 
4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 
zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 
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7) przebieg głosowania i jego wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

13. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych 
przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i 
inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

14. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

15.  Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 
rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Rozdział 3 
Rada Rodziców 

§ 27. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowanie Rady Rodziców określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 4 
Samorząd Uczniowski 

§ 28. 1. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Samorządu 
Uczniowskiego określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 5 
Zasady współpracy organów szkoły 

  

§ 29. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w 
granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być sporządzone i uchwalone do końca września.  

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 
naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
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5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Wicedyrektorowi Ośrodka 
poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a 
Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i 
wniosków. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i 
kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 57 ust. 1 Statutu szkoły. 

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w Statucie Ośrodka.  

§ 30. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i 
kształcenia dzieci. 

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości Statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i 
propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 
Dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania. Przepisy te 
są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich 
znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce  
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, 
indywidualnego spotkania z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca 
spotkania, telefonicznie lub pisemnie); 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - 
porad udziela wychowawca, pedagog szkolny, psycholog i na ich wniosek poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 
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4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 
przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

7) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

8) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

9)  współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 
trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

10) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

11) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem 
zebrań. 

 Rozdział 6  
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

§ 31. 1. Zapisy statutu Ośrodka dotyczące Rozstrzygania sporów pomiędzy 
organami Ośrodka stosuje się odpowiednio do rozstrzygania sporów pomędzy organami 
szkoły.  

DZIAŁ V 
Organizacja nauczania 

Rozdział 1 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

§ 32. 1. Działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły określa Statut Ośrodka.  

Rozdział 2 
Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych 

§ 33. 1. Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i 
międzyklasowych określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 3 
Organizacja nauki religii/etyki 

§ 34. 1. Organizacje nauki religii/etyki określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 4 
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF 

§ 35. 1. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF etyki określa Statut 
Ośrodka. 
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Rozdział 5 
Organizacja nauczania w szkołach wchodzących w skład Ośrodka 

§ 36. 1. Organizacja nauczania w szkołach wchodzących w skład Ośrodka określa 
Statut Ośrodka. 

Rozdział 6 
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

§ 37. 1. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną określa Statut 
Ośrodka. 

Rozdział 7 
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§ 38. 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki określa Statut 
Ośrodka. 

DZIAŁ VI 
Organizacja szkoły 

§ 39. 1. Szczegółową organizację szkoły określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 1  
Baza szkoły 

§ 40. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada pracownie 
edukacyjne przygotowane i wyposażone zgodnie z obowiązującą podstawą programową. 

Rozdział 2  
Praktyki studenckie 

§ 41. 1. Praktyki studenckie określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 3  
Biblioteka szkolna 

§ 42. 1. Szegółowe zasady działalności biblioteki szkolnej określa Statut Ośrodka. 

Rozdział 4  
Stołówka 

§ 43. 1. Zasady funkcjonowania stołówki określa Statut Ośrodka. 
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Rozdział 5 
Internat 

§ 44. 1. Zasady funkcjonowania internatu określa Statut Ośrodka 

Rozdział 5 
Zespoły nauczycielskie 

§ 45. 1  Zasady funkcjonowania zespołów nauczycielskich określa Statut Ośrodka. 

DZIAŁ VII 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 46. 1. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa Statut Ośrodka. 

DZIAŁ VIII 
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

 

§ 47. 1. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej określa Statut Ośrodka.  

DZIAŁ IX 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

§ 48. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 
szkoły. 
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i o 
zachowaniu ucznia oraz o jego uzdolnieniach; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do opracowania 
oceny opisowej; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie oceny opisowej okresowej z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz okresowej opisowej oceny zachowania;  

4) ustalanie rocznych ocen opisowych klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny opisowej zachowania;  

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji 
oceniania prac uczniów. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 49. 1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 

3) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności, wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
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6) zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w 
oparciu o okresową ewaluację. 

Rozdział 2 
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

§ 50. 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu; 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy - dostęp w 
godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla 
rodziców. 

4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 
tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

Rozdział 3 
Rodzaje ocen szkolnych 

§ 51. 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno—
Terapeutycznym. 

2. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, także śródroczne, roczne i końcowe 
oceny klasyfikacyjne zachowania dla: 
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1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na upośledzenie umysłowe niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły – są ocenami 
opisowymi. 

3. W ocenianiu bieżącym stosuje się również zapis cyfrowy. Ma on wyłącznie charakter 
terapeutyczny, motywujący i pozytywnie wzmacniający. Obejmuje skalę ocen od 6 do 2: 

 
6 – czynność wykonuje samodzielnie i poprawnie oraz ma osiągnięcia na terenie szkoły i 
poza nią; 
5 – czynność wykonuje samodzielnie i poprawnie; 
4 – czynność wykonuje z niewielką pomocą nauczyciela; 
3 - czynność wykonuje z ciągłą pomocą nauczyciela; 
2 – nie podejmuje próby wykonania danej czynności. 
 
Zapis ten nie wpływa na śródroczną i końcoworoczną ocenę opisową. 

4. Każdy zapis cyfrowy zawiera komentarz, który odzwierciedla faktycznie zdobyte 
wiadomości i umiejętności, bądź występujące trudności w ich opanowaniu. Komentarz 
traktowany jest jako bieżąca ocena opisowa. 

 
 

Rozdział 4 
Ocenianie zachowania 

§ 52. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 
nauczycieli i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych. 

§ 53. 1. Ocena zachowania ucznia jest oceną opisową.  

2. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania 
wychowawca oddziału zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii 
wychowawców internatu, opinii uczniów danego oddziału oraz opinii ocenianego ucznia. 

3. Ustalona przez wychowawcę oddziału śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18. 

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

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

7. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 
jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Wicedyrektora 
Ośrodka, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 
w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku 
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Wicedyrektor Ośrodka powołuje 
komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Ośrodka, Wicedyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez 
Wicedyrektora Ośrodka – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez Wicedyrektora Ośrodka nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 
danym oddziale, 

4) pedagog; 

5) psycholog. 

2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie 
może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

5) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
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6) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

Rozdział 5 
Klasyfikacja okresowa i roczna 

§ 54. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa 
od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego przypadającego w ostatni piątek czerwca. 

3.  Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 
w niniejszym Statucie. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim 
tygodniu pierwszego okresu.  

5. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i 
umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, opinii wychowawców internatu, uczniów danego oddziału 
oraz ocenianego ucznia. 

7. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę 
nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

§ 55. 1. O osiągnięciach i postępach uczniowie i ich rodzice są informowani w 
trakcie zebrań wychowawcy oddziału z rodzicami uczniów lub w rozmowach indywidualnych, 
w postaci komentarza ustnego.  

2. Nauczyciele realizujący zajęcia dydaktyczne w oddziale są zobowiązani do 
wystawienia przewidywanych ocen rocznych na trzy tygodnie przed zakończeniem roku 
szkolnego. 

3. Wychowawca w sposób ustalony z rodzicami uczniów informuje ich w formie 
pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
zachowania na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. 
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DZIAŁ X 
Promowanie i ukończenie szkoły 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

§ 56. 1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno—Terapeutycznym.  

 

Rozdział 2 
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

§ 57. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo 
najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo szkolne 
promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo 
wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo jej ukończenia. 

3. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 
nauczania. 

4. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 
przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

5. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

6. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 
szkoły oraz zaświadczeń.  

7. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 
dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 
nauczania prowadzonej przez szkołę. 

8. 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 
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się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Ośrodka lub 
upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

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

10. W przypadku utraty oryginału świadectwa, zaświadczenia uczeń lub absolwent może 
wystąpić odpowiednio do Dyrektora Ośrodka lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o 
wydanie duplikatu. 

11. 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 Ośrodka. 

12. 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 Ośrodka. 

13. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

14. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w 
części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły i poza nią;  

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu.  

DZIAŁ XI 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

§ 58. 1. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole określa Statut Ośrodka. 

  

DZIAŁ XII 
Ceremoniał szkolny 

§ 59. 1. Ceremoniał szkolny określa Statut Ośrodka.  
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DZIAŁ XIII 
Postanowienia końcowe 

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

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i 
zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy Prawo oświatowe i Ustawy o systemie oświaty. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 

§ 61. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Ośrodka, 

2) Wicedyrektora Ośrodka jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

3)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

4)  Rady Rodziców; 

5)  organu prowadzącego szkołę; 

6)  oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu szkoły. 

§ 62. Wicedyrektor Ośrodka ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w 
sprawach nie ujętych w Statucie. 


