Uchyla Nr .......
Rady Powiatu w Pile
z dnia ... A^.i"^L^<>... 2015 r.
w sprawie nadania statutu Gimnazjum Specjalnemu w Łobżenicy wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
Na podstawie ari. 58 ust. 6. w związku z art. 5c pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r„ Nr 256, póz. 2572 ze zm.), §1 ust.l pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych
szkól (Dz. U, z 2001 r., Nr 61, póz. 624 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r,, póz. 595 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ i. Nadaje się statut Gimnazjum Specjalnemu w Łobżenicy wchodzącemu w sldad
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.
§ 3. Uchwała wchod/i w życie z dniem podjęcia.

Rady

/ałącznik
do uchwały n r . X!.-. 3. ?. -.
Rady Powiatu w Pile
z dnia .A^..^.tffiV^.

Statut
Gimnazjum Specjalnego
w Łobżenicy
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Podstawy prawną statutu stanowią:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572
z późn, zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej / dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. Nr 61 póz. 624
z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddzialaeh
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., póz. 414)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów
szkól i placówek, w których nic tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. INr 52, póz. 347)
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ROZDZIAŁ ]
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Gimnazjum Specjalne wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych im. Tadeusza
Kościuszki
w
ł.obżenicy,
ul.
Złotowska
15,
89-310
Łobżenica.
2. Gimnazjum Specjalne jest placówką publiczną.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Pilski.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§2
l .Na pieczęciach urzędowych podłużnych i okrągłych, którymi opatruje się świadectwo
i legitymacją szkolną pomija się określenie „specjalna" zastępując je numerem porządkowym
Szkoły wyrażonym cyfrą l.
2/Na tablicy i pieczęciach urzędowych okrągłych używana jest nazwa Gimnazjum
Nr l w Łobżenicy.
3.Na pieczęci urzędowej podłużnej używana jest nazwa;
,, Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki wŁobżenicy Gimnazjum Specjalne
ul. Złotowska 15;89-310 Łobżenica'

§3
1.Gimnazjum
z

Specjalne

niepełnosprawnością

realizuje
intelektualną

kształcenie
w

stopniu

i

wychowanie
lekkim,

i

młodzieży

umiarkowanym,

dzieci

znacznym,

niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.
2.Gimna7Jum

Specjalne

realizuje

indywidualne

programy

edukacyjno-tcrapeutyczne

uwzględniające zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowane
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.
3.indywidualny program określa zakres działali cdukacyjno-terapeutycznych:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod
i form pracy z uczniem,
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących: zajęcia rewalidacyjne
z uczniem niepełnosprawnym, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznych z uczniem
zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiaru
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godzin, w którym poszczególne formy bcda realizowane,
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz. w zależności od potrzeb zakres współdziałania
z

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi.

specjalistycznymi,

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
5) zajęcia rewalidacyjne, socjolerapeutyczne oraz innych zajęcia odpowiednio ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ora?, możliwości psychofizyczne ucznia,
działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań,
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań:
a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych.
c) zajęć specjalistycznych,
d) innych zajęć ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości

psychofizyczne

uczniów,

w

szczególności

zajęć

rewalidacyjnych

i socjoterapcutycznych,
e) integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,
f) przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
4. Cykl kształcenia w Gimnazjum Specjalnym wynosi 3 łata.
S.Kształcenie w Gimnazjum Specjalnym jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia prze? ucznia
21 roku życia.
6. Uczeń może mieć przedłużony okres nauki co najmniej o jeden rok: zwiększając proporcjonalnie
liczbę godzin zajęć edukacyjnych,
7. Decyzje

o

przedłużeniu

uczniowi

okresu

nauki

podejmuje

dyrektor w uzgodnieniu

z rodzicami ucznia, nic później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni
w

rok

nauki

Gimnazjum Specjalnym, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia

dokonanej przez Radę Pedagogiczną.
ROZDZIAŁU
CELE l ZADANIA SZKOŁY

1. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania

społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenia go stosownie

do

jego

możliwości

w

takie

umiejętności

i

wiadomości,

które

pozwolą

mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Szczególnie aby:
1) mógł porozumiewać się skutecznie z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny,
2) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych,
3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności
i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie,
4) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami
danej zbiorowości, znając i postrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując
prawo do swojej inności.
2. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawności intelektualna w stopniu lekkim wspomagającej
rozwój ucznia jako osoby i wprowadzającej go w życie społeczne jest przede wszystkimi
1) wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie jeżyka, pojęć, twierdzeń i metod
właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze
kształcenie.
2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,
3) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,
4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń
we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
5) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii
i praktyk,
6) zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
7) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie.

l . Zadaniem szkoły wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym jest:
1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniom komfortu psychicznego,
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego
nauczyciela z uczniem.
2) dokonywanie

wieiospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i ua jej

podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego.
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3) rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą, komunikowania
potrzeb i stanów emocjonalnych,
4) tworzenie sytuacji edukacyjnej i wykorzystywanie

sytuacji życiowych do rozwijania

umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak
również elementarnych umiejętności matematycznych.
5) wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie
chęci pomocy innym,
6) tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczenie relacji społecznych,
przygotowanie

do pełnienia ról

społecznych, wzmacnianie

pozytywnych

przeżyć

związanych z pełnionymi rolami,
7) uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania
prospołeczne,

poszanowanie

godności

osobistej

drugiego

człowieka,

uprzejmość

i życzliwość),
8) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych syluacjach społecznych, uczenie
umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
9) uczenie umiejętności

kierowania

swoim

postępowaniem,

rozwijanie

umiejętności

dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie
obowiązkowości i kształtowania niezależności uczuciowej,
10)tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa

uczeń,

instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał,
11) umożliwienie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli
odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wrażenia swoich przeżyć i emocji,
12) przybliżanie

tradycji

i obyczajów

lokalnych,

narodowych, rozbudzanie

poczucia

przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju,
13) umożliwienie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku
dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.
14)wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych
do rozwoju psychoruchowego.
15) tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału
w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.
16) tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich
w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwienie korzystania z urządzeń technicznych,
ułatwiających funkcjonowanie w życiu,
17) zapewnienie

uczniom

udziału

w

różnych

zajęciach

rewalidacyjnych

(ustalanych

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) wspierających rozwój
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i mających wpływ na możliwość kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy
programowej. Zajęcia prowadzone są w celu:
a) wspomagania rozwoju ucznia,
b) rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,
c) rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych,
śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,
d) usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej.,
e) wspomagania samodzielności społecznej,
f) wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego
organizowania wypoczynku i rekreacji.
2.

Uczniom

z

niepełnosprawnością

intelektualną

w

stopniu

lekkim

szkoła

zapewnia

w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem oraz
poszerzanie zasobu słownictwa,
2) poznawanie

wymaganych

pojęć

i

zdobywanie

rzetelnej

wiedzy

na

poziomie

umożliwiającym co najmniej kontynuację nanki na następnym etapie kształcenia.
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowywania przekazywanych
treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.:
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego
rozumienia świata, ludzi i siebie.
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
K) poznawanie

dziedzictwa

kultury'

narodowej postrzeganej

w perspektywie

kullury

europejskiej oraz poszanowanie dla innych kultur i tradycji,
9} przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,
10) przygotowanie do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
11) skuteczne

nauczanie

języka

obcego

z

dostosowaniem

zajęć

do

poziomu

przygotowania, które uzyskali na wcześniejszych etapach edukacyjnych,
12) rozwijanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
13) zindywidualizowane

wspomaganie

psychofizycznych i tempa uczenia się.

rozwoju,

stosownie

do

potrzeb,

możliwości

1. W uzasadnionych przypadkach w Gimnazjum Specjalnym dopuszcza się zatrudnienie pomocy
nauczyciela w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną, 7 autyzmem.
2. Do obowiązków pomoey nauczyciela należy;
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów, głównie
z zakresu higieny osobistej, ubierania się i spożywania posiłków,
2) uczestniczenie i pomoc nauczycielowi w prowadzonych zajęciach.

§7
1.Gimnazjum Specjalne współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
2.Współpraca realizowana jest między innymi przez organizowanie

i udział w spotkaniach,

warsztatach, prelekcjach, konkursach wycieczkach, koncertach, uroczystościach,

1.Gimnazjum Specjalne

organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, dydaktyczno -

wyrównawcze i specjalistyczne ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego dla danego ucznia.
2. O objęciu ucznia zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, dydaktyczno - wyrównawczymi
i specjalistycznymi decyduje dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
w ł,obżenicy

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni

psychologiczno - pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców. Rodzaj zajęć rewalidacyjno wychowawczych, dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, którymi jest objęty
uczeń wynika z zapisów orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno —pedagogicznej.

§9

1. Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania,
wychowania, profilaktyki, opieki poprzez:
1) wypieranie rodziców/opiekunów prawnych w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne
dziecka.
2) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

3) pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych,
4) podejmowanie działali mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych związanych
ze środowiskiem szkolnym.
2.Stosuje się następujące formy współpracy:
3) opracowanie zestawów ćwiczeń,
2) porady, konsultacje, interwencje.
3) warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych,
4) spotkania z przedstawicielami różnych instytucji wspierających działania szkoły, m. in. służby
zdrowia, opieki społecznej, itp.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA SZKOŁY

§10
1. W organizacji Gimnazjum Specjalnego wyodrębnia się jeden etap edukacyjny:
III etap -kształcenia obejmuje trzy lata nauki - klasa I. II, III.
2. Podstawową jednostką organizacyjną w Gimnazjum Specjalnym jest: oddział dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, którzy w danym
roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
3.Gimnazjum Specjalne
sprzężonymi i autyzmem.

może prowadzić oddziały dla uczniów z niepełnosprawnościami

4. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić:
1) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 10-16 uczniów w oddziale,
2) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 -8
uczniów w oddziale,
3) dla uczniów z autyzmem i nicpcłnosprawnościami sprzężonymi od 2 - 4 w oddziale,
4) w przypadku,
gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale
niepełnosprawności sprzężone dopuszcza się obniżenie ilości uczniów7 w oddziale o 2.

występują

5. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym
złożonym z uczniów różnych klas Gimnazjum Specjalnego, 'lak utworzony zespół uczniów stanowi
klasę łączoną. Liczba uczniów w klasie łączonej nic może być niższa od minimalnej ani wyższa
od maksymalnej określonej w normie dla danego typu szkoły.

§11
1.Podstawowymi

formami

działalności

dydaktyczno-wychowawczej

i

terapeutycznej
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Gimnazjum Specjalnego, których wymiar określają ramowe plany nauczania oraz plan

pracy

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy są:
1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
2) zajęcia rewalidacyjne,
3) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pcdagogicznej:
a. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
b. zajęcia specjalistyczne,
4) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
2. Organizację pomocy psyćhologiczno-pedagogicznej prowadzi się wg obowiązujących przepisów.
3. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
1) godzinna lekcja trwa 45 minut.
2) czas trwania przerw międzyickcyjnych ustala rada pedagogiczna, z tym, że jedna przerwa
powinna być dłuższa 15-20 minutowa,
3) opiekę młodzieży w czasie przerw zapewnia nauczyciel dyżurny, zgodnie 7. planem
sporządzonym na czas trwania roku szkolnego.
3. W szkole dokonywany jest podział uczniów na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
4. Podział oddziału na grupy na zajęciach z języka obcego i informatyki jesl obowiązków}'. Grupa
powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.
5.

Zajęcia

wychowania

fizycznego

mogą

być

prowadzone

w

grupie

oddziałowej,

między oddziałowej lub międzyklasowcj, w której liczba uczniów nie może przekroczyć
maksymalnej liezb uczniów w oddziale:
1) uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim - 16.
2) uczniów z upośledzeniem w lekkim umiarkowanym lub znacznym - 8,
3) uczniów z upośledzeniem umysłowym i aulyzmern oraz innymi niepelnosprawnościami.
sprzężonymi -- 4.
6. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia uwzględniające indywidualne potrzeby
uczniów, zwiększające szansę edukacyjne, rozwijające zainteresowania i predyspozycje uczniów oraz
zajęcia opiekuńczo -wychowawcze (art,42ust2, pkt2 Ustawy Karta Nauczyciela).
7.W szkole organizowane są zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pedagogiem
lub psychologiem wg zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznc oraz potrzeb uczniów.

§12
1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed lekcjami lub po lekcjach ze względu iia
czas pracy rodziców lub godziny dojazdów szkoła organizuje świetlice.
2. Godziny pracy świetlicy ustala się dostosowując je do potrzeb uczniów.
3 .Ze świetlicy może korzystać każdy uczeń szkół}'. Systematycznie do świetlicy uczęszczają
uczniowie, których rodzice (opiekunowie) dokonają zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe
w określonych godzinach.
4. Do zadań nauczycieli w świetlicy w szczególności należy:
1) opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej (roczny, miesięczny, tygodniowy)

w oparciu

o roczny plan dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy szkoły,
2) zapewnianie uczniom bezpiecznego pobytu w świetlicy, właściwe zorganizowanie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
3) zadbanie o wyposażenie świetlicy i stałe jej doposażanie w sprzęt i pomoce, dbanie o estetykę
pomieszczenia
4) skrupulatne i bieżące prowadzenie dokumentacji pracy dydaktycznej,
5) prowadzenie pracy dydaktycznej z grupa,
6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,

§13
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im, Tadeusza Kościuszki w Łobżcnicy z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności; liczbę pracowników szkoły,
w tym pracowników

zajmujących stanowisko kierownicze, ogólną liczbę god/in

zajęć

edukacyjnych finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3.

Na

podstawie

zatwierdzonego

arkusza

organizacyjnego

dyrektor

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
4. Podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez
nadzoru osób do tego wyznaczonych.
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5. Podczas zajęć poza terenem szkół}' i na czas trwania wycieczek nauczyciele organizatorzy
korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców/opiekunów prawnych. Nie zmienia to zasady
odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dyrektor szkoły mając
na uwadze

bezpieczeństwo uczniów decyduje każdorazowo o ilości opiekunów

organizowanych

podczas

wycieczek. Szczegółowe zasady określa Regulamin Organizacji Wycieczek

Szkolnych.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW

§14
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstaw)' programowej, określonej w odrębnych przepisach oraz
realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie gimnazjum
specjalnego.
4. Ocenianie wcwnąlrzs/kolne w gimnazjum specjalnym ma na celu:
1} hifonnowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
0 postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
1 zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji

i metod pracy

dydaktyczno-
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wychowawczej.
5. Ocenianie wewnatrzszkolnc obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie

warunków

i

sposobu

przekazywania rodzicom

informacji

o postępach

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują

uczniów oraz rodziców

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
8. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
dostosować

wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej

i

realizowanych

w szkole programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia.
§15

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy. Okres pierwszy kończy sic w miesiącu styczniu
oceną śródroc/.na, okres drugi kończy sic roczną oceną klasyfikacyjną w miesiącu czerwcu.
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2. Klasyfikacja śródroczna/ roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
i jego zachowania w pierwszym okresie roku szkolnego/w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjne terapeutycznym i śródrocznej/roeznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z przyjętą
w gimnazjum specjalnym formą lub skala ocen.
3. Na dwa tygodnie przed sródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
{prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
4. Ustala się następujący tryb informowania o przewidywanych ocenach niedostatecznych,
w przypadku stosowania skali ocen:
1) nauczyciel przedmiotu zgłasza w formie pisemnej nazwiska uczniów zagrożonych oceną
niedostateczną do wychowawcy klasy, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
poinformowania o tym rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę.
2) wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów), na miesiąc przed klasyfikacją
śródroczną
o

lub

roczna, na zorganizowanym przez

przewidywanych

ocenach

niedostatecznych, na

siebie zebraniu
podstawie

rodzicielskim,

pisemnej

informacji

od nauczycieli przedmiotów,
3) w przypadku nieobecności rodzica wychowawca klasy zobowiązany jest wysłać pisemną
informację o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.
5. Oceny klasyfikacyjne

uczniów ustalają

nauczyciele prowadzący

poszczególne

zajęcia

edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia należy uwzględnić wpływ na jego
zachowanie stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych, opisanych w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. Śródrocznc i roczne oceny klasyfikacyjne wyrażane są według skali:
1) stopień celujący (6);
2) stopień bardzo dobry (5);
3) stopień dobry (4);
4) stopień dostateczny (3):
5) stopień dopuszczający (2);
6) stopień niedostateczny (1).
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w dokumentacji szkolnej, należy wpisywać
w pełnym brzmieniu. W ocenach bieżących w ciągu okresu dopuszcza się stosowanie znaku plus
lub minus przy ocenie.
4.

Ocenianie wiedzy

i

umiejętności

ucznia powinno być

dokonywane

systematycznie,

w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
5. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na;
1)

cząstkowe

-

określające

poziom

wiadomości

lub

umiejętności

ucznia

ze zrealizowanej części programu nauczania,
2) śródroczne i roczne - określające

poziom wiadomości i umiejętności ucznia

przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); stopnie te nie muszą
być ustalone jako średnie arytmetyczne stopni cząstkowych.
6. Ustala się następujące wymagania i kryteria uzyskania poszczególnych ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza programem nauczania, bedącs
efektem samodzielnej pracy, wynikające 2 indywidualnych zainteresowań;
b) biegle posługuje się zdobytymi

wiadomościami w rozwiązywaniu

problemów

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania;
c) proponuje rozwiązania nietypowe;
d) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;
e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem

nauczania

przedmiotu w danym okresie:
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
c) potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
d) łączy wiedze z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych
sytuacj ach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania, w tym opanował
treści złożone;
b) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który;
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danym
okresie

na

poziomie

nieprzekraczającym

wymagań

zawartych

w

podstawach

programowych;
b) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy
typowe;
c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który;
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego
kształcenia;
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności:
6) ocenc niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania
co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy.
b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci
współpracy z nauczycielem.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu
wg poniższych zasad:
1) uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami kontrolnymi na lekcjach poświęconych
ich poprawie,
2) rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mogą obejrzeć pisemne prace kontrolne swojego
dziecka w szkole, u nauczyciela przedmiotu, w ciągu bieżącego roku szkolnego.
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8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
9. Uzasadnienie nauczyciel sporządza na piśmie w formie krótkiej recenzji.

§17
1. Oceny bieżące ora? śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz
śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
2. Ocenianie ma charakter ciągły, opiera się na obserwacji ucznia oraz analizie reali/acji celów
założonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
3. Ocenianie ucznia wyraża się poprze?, nagradzanie uśmiechem, gestem, pochwałą za wysiłek
i chęci oraz poprzez wskazówki, co uczeń powinien zmienić, poprawić.
4. Motywowanie ucznia do nauki i pracy następuje poprzez wzmacnianie pozytywne, nawel
niewielkich postępów

w

nauce, naloraiasl brak postępów nie podlega wartościowaniu

negatywnemu.
5. Ocena opisowa posiada następujące cechy:
a) nic może być ogólnikowa, lecz musi być podsumowaniem konkretnej pracy ucznia,
b) nie może przybierać postaei schematu, lecz powinna być indywidualna,
c) musi zawierać opis osiągniętego poziomu, w porównaniu z poziomem ocenianym
poprzednio,
d) musi być dokumentem wartościującym przebieg postępów w nauce w stosunku
do możliwości ucznia,
e) generalnie powinna być oceną pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać ucznia,
by rodzice (opiekunowie prawni) nie wytworzyli sobie fałszywego obrazu dziecka.
6. Kryteria oceny opisowej dotyczącej zachowania ucznia:
a) stosunek do nauczyciela i rodziców,
b) stosunek do kolegów słabszych i młodszych.
c) współżycie i współdziałanie w zespole ( w klasie, na wycieczkach i imprezach itp.),
d) aktywne uczestnictwo w zabawach, konkursach, akcjach, pracach na rzecz klasy
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i szkoły, utrzymywania porządku wokół siebie,
e) kultura osobista (używanie wulgarnych słów, formy grzecznościowe, spożywanie
posiłków),
f) samodyscypHna,
g) poszanowanie przyrody, wspómego mienia (klasy, szkoły).

7. Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym dokonuje się według kryteriów:
1) każdego ucznia ocenia się indywidualnie, uwzględniając jego możliwości opanowania
wiadomości i umiejętności,
2) ocenie podlegają obszary:
a) aktywna praca ucznia na zajęciach,
b) prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
e) odrabianie zadań domowych.
8. /.apis ocen opisowych dokonywany jest na bieżąco w arkuszach obserwacji, „Karcie aktywności
ucznia" lub innych dokumentach zatwierdzonych przez dyrektora gimnazjum specjalnego.

1. Sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się, według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6)naganne.

2. Sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględniają w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ustala się następujące wymagania i kryteria uzyskania poszczególnych ocen zachowania:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) godnie reprezentuje szkołę;
b)

systematycznie uczęszcza na

zajęcia

lekcyjne,

nie spóźnia

się (nieobecność

usprawiedliw ona nie wpływa na ocenę);
c) zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych, starannie prowadzi zeszyty, szanuje sprzęt
szkolny;
d) właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach;
e) jesl aktywny, chętny do pomocy nauczycielowi i kolegom w codziennej pracy w: szkole,
samodzielnie zgłasza się do peinienia dyżurów i prac spolet/nych, aktywnie uczestniczy
w przygotowaniu imprez i uroczystości s/kolnych;
f) szanuje wspólną i cudzą własność:
g) jest samodzielny;
h) aktywnie rozwija swoje zainteresowania;
i) jest koleżeński i życzliwy;
j) dba o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i estetykę otoczenia;
k) jest przykładem kultury osobistej;
1) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
m) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjctych norm społecznych.
2) ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który zachowania j

postawy

przedstawione przy ocenie wzorowej realizuje z pewnymi okresowymi brakami, ale

bez

większych uchybień. Usprawiedliwieniem braków może być pogarszający się stan zdrowia,
złe warunki

rodzinne,

słaba konstrukcja psychiczna, nieumiejętność lub

fizyczna

niemożność wykonania czynności;
3) ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który zachowania i postawy przedstawione
w ocenie wzorowej realizuje, ale jest to skutkiem nakłaniania, zachęcania, kontrolowania
stosowanego przez nauczycieli i wychowawców. Realizacja wzorowych zachowali jest
zadowalająca, chociaż napotyka na okresowe opory, niechęć ze strony ucznia;
4) ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który bez rażących uchybień poprawnie
wypełnia obowiązki wynikające ze statutu gimnazjum specjalnego;
5) ocenę nieodpowiednia zachowania otrzymuje uczeń, który rażąco i świadomie narusza
zasady określone w statucie gimnazjum specjalnego, ulega nałogom, samowolnie opus/.cza
zajęcia szkolne, niszczy mienie społeczne, własne, negatywnie oddziałuje na rówieśników,
jest wulgarny i arogancki, kłamie, a zastosowane środki wychowawcze

pozytywnie
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oddziaływają na sposób zachowania;
6) ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który odrzuca z pełną świadomością
wszystkie pozytywne zachowania i poslawy. Nie wykazuje chęci poprawy i afiszuje się
ze swą negatywną postawą pomimo wysiłków nauczycieli. Działa na swoją szkodę,
a także wywiera demoralizujący wpływ na innych, dopuszcza się czynów karalnych
określonych w Kodeksie karnym, powtarza swoje poważne przewinienia.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania uczniów są odpowiedzi ustne, prace klasowe, prace
domowe, testy, kartkówki, aktywność na zajęciach, inne formy aktywności ucznia związane
z materiałem programowym, wykraczające poza zakres podstawowy.
2. Prace klasowe muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
i wpisane do dziennika lekcyjnego.
3. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż trzy.
4. Prace klasowe muszą być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż
dwa tygodnie, zawierać krótka recenzję, należy omówić je na zajęciach i udostępnić uczniowi
do wglądu.
5. Prace klasowe są obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pracy klasowej jest
równoznaczna z jej niezaliczcniem i obniżeniem oceny śródroczncj lub rocznej.
6. Uczeń ma prawo tylko raz poprawić pracę klasową w dodatkowym lerminie. Stopień uzyskany
z niej wpisuje się do dziennika obok poprzedniego. Jeśli uczeń uzyska ocenę wyższą
od poprzedniej, tylko ona jest uwzględniona w końcowej ocenie klasyfikacyjnej.
7. Oceny z prac klasowych należy wpisywać do dziennika kolorem czerwonym.

8. Kartkówki (15-20 minut) sprawdzające wiedzę z bieżącego materiału nie muszą być
zapowiadane, powinny być sprawdzone i ocenione w terminie jednego tygodnia. Uczeń nie jest
zobowiązany do poprawienia oceny uzyskanej z kartkówki.
9. Ocenianie powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego okresu.
] 0. Ocena śródroczna lub roczna powinna być wystawiana z minimum;
1) 2 ocen cząstkowych przy jednej godzinie przedmiotu tygodniowo;
2) 3 ocen cząstkowych przy dwóch godzinach przedmiotu tygodniowo;
3) 4 ocen cząstkowych przy irzech godzinach przedmiotu tygodniowo;
4) 5 ocen cząstkowych przy czterech godzinach przedmiotu tygodniowo.
] l. W każdym przypadku przynajmniej jedna ocena jest wynikiem pracy klasowej.
12. Uczeń może nic być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.

1. Uczeń nicklasyiikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,
realizujący zajęcia edukacyjne nieobjęte programem danej klasy,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
3. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają

przepisy

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., póz. 843),
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§21
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną lub oceni; negatywną,
w przypadku oceniania opisowego, z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Tryb

i

formę

przeprowadzania egzaminu

poprawkowego,

skład komisji

powołanej

do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności
prawidłowości przeprowadzenia

zapewnienia

tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego

przebiegu określają przepisy rozporządzenia Ministra F.dukacji Narodowej z dnia 10 czerwca
2015

r. w

sprawie

szczegółowych

warunków

i

sposobu

oceniania,

klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach public/nych (Dz. U. z 2015 r., póz. 843).

§22
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2.Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,
rocznej

oceny

klasyfikacyjnej zachowania,

z

uwzględnieniem konieczności

oraz ustalania
zapewnienia

prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej

zachowania

oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określaj;)

przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., póz. 843).

ROZDZIAŁY
EGZAMIN GIMNAZJALNY

§23
l. Organizacja egzaminu gimnazjalnego:
1) za organizacje egzaminu gimnazjalnego i przystąpienie do niego przez ucznia w warunkach
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i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności odpowiada przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2) uczniowie z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym nie przystępują
do egzaminu gimnazjalnego.
3) uczeń 7 upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania
nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora OKĘ t. obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych

opiekunów)

zaopiniowany przez dyrektora szkoły,
4) egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora OKĘ,
5) sposoby doslosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu odpowiednio do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
społecznym opracowuje i podaje do wiadomości dyrektor CKE nie później niż do dnia
l września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
ć) Rada Pedagogiczna na podstawie komunikatu dyrektora CKE wskazuje sposób lub sposoby
dostosowania

warunków

przeprowadzania

egzaminu

gimnazjalnego

do

rodzaju

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez niego:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
c) zaświadczenie wydane przez lekarza wobec ucznia chorego lub niesprawnego
czasowo,
7) egzamin gimnazjalny przeprowadza się w klasie Ul gimnazjum. Obejmuje on wymagania
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i składa się z trzech części:
a) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu jeżyka
polskiego (90min) oraz z zakresu historii wied/.y o społeczeństwie (60min)
b) w części drugiej- matematyczno - przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu
matematyki (90min.) oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii,
fizyki i chemii, (ńOmin)
c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego poziom podstawowy (60 min),

8) uczniowie z upośledzeniem

umysłowym w stopniu lekkim, posiadający

orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę jeżyka obcego
na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego są zwolnieni z obowiązku przystąpienia
do części trzeciej eg7aminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
9) rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi pisemna deklarację wskazującą język
obcy nowożytny. Na ich wniosek mogą pr?ystąpić do trzeciej części egzaminu na poziomie
rozszerzonym,
9a) uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawność i am i, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie
czytać tub pisać są zwolnieni z c/ęści trzeciej egzaminu gimnazjalnego,
10) wyniki egzaminu podawane będą w skali procentowej i skali centylowej z każdego zakresu
zadań w każdej części,
11) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego., nie później niż 2 miesiące przed
terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego
zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. Jeżeli wyżej
wymienieni, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału
w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor OKĘ powołuje w zastępstwie innego nauczyciela
zatrudnionego wdanej szkole,
12) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć
szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję
okręgową.
13) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego:
a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę ową
przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi OKĘ.
w terminie przez niego ustalonym, nie później niż do 30 listopada roku szkolnego,
w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
b) nadzoruje przygotowanie sali/sal, w którycb ma być przeprowadzony egzamin
gimnazjalny zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż
na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego,
d) powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego - zespoły nadzorujące
przebieg egzaminu gimnazjalnego, wyznacza przewodniczących tych zespołów.
e) informuje uezniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego przed ich
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rozpoczęciem,
f) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego.
g) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego zgodnie z przysługującym prawem dla
uczniów z trudnościami w uczeniu się,
h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, albo
go przerwali i niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przekazuje dyrektorowi OKĘ.
i) zabezpiecza po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego zestawy zadań i kart odpowiedzi
i niezwłocznie dostarcza je do punktu wyznaczonego przez dyrektora OK.E,
j)

nadzoruje

prawidłowe

zabezpieczenie

pozostałej

dokumentacji

dotyczącej

przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
k) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego
członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera pr/esylki zawierające pakiety
z zestawami zadań i kartami odpowiedzi i sprawdza, czy nic zostały one naruszone.
Przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego,
1) w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich
niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący
lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie
powiadamia o tym dyrektora OKĘ,
ł) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół}' nadzorujące
przebieg egzaminu gimnazjalnego do każdej sali, w której odbywa się egzamin
gimnazjalny.
m) w skład zespołów nadzorujących wchodzą, co najmniej trzy osoby: przewodniczący.
0 najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.
Powołanie go w skład zespołu odbywa się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
1 w przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być
nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu.
n) przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i kart
odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
nie /ostały naruszone.
o)

w

przypadku

stwierdzenia

naruszenia

materiałów

wymienionych w

punkt
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n, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu
gimnazjalnego

i powiadamia

o tym dyrektora OKĘ, który informuje o dalszym

postępowaniu.
p) w przypadku stwierdzenia, że materiały wymienione w punkt n nic zoslały naruszone,
przewodniczący otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz
przedstawicieli

uczniów i przekazuje je przewodniczącym zespołów nadzorujących

w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
12) przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą zespołu i odpowiada za prawidłowy
przebieg egzaminu w danej sali,
13) członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom,
polecając sprawdzenie, czy są one kompletnej
14) uczeń, który zgłosi przewodniczącemu zespołu nadzorującemu braki, otrzyma nowy
zestaw. Inibrmacje o wymianie zestawu, przewodniczący zamieszcza w protokole przebiegu
egzaminu gimnazjalnego. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki.
15) na zestawie zadań i karcie odpowiedzi przed rozpoczęciem danej części egzaminu,
wpisuje się kod ucznia nadany przez OKĘ oraz numer PESEL( w przypadku braku - serii;
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
16) przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia
i zakończenia pracy,
17) w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań ani ich nie komentuje,
18) zadaniem zespołów nadzorujących jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy
uczniów,
19) w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy
ucznia,
20) do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny nie można wnosić żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali,
21) w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespoiu nadzorującego może
zezwolić uczniowi na opuszczenie sali. po zapewnieniu warunków

wy kł u czających

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, v wyjątkiem osób udzielających
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pomocy medycznej.
22) w sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, mogą przebywać wyłącznie
uczniowie,

członkowie

zespołu

nadzorującego,

przewodniczący

szkolnego

zespołu

egzaminacyjnego, obserwatorzy egzaminu gimnazjalnego, bądź powołani przez dyrektora
OKĘ eksperci sprawdzający prawidłowość przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.
23) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza i podpisuje protokół
przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują także przewodniczący zespołów
nadzorujących. Protokół przekazuje niezwłocznie do komisji OKĘ,
24) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
wniesienia
zakłócania

ucznia,

lub korzystania w sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, lub
przez

ucznia

prawidłowego

przebiegu

odpowiedniej

części

egzaminu

gimnazjalnego w sposób utrudniający prace pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią cześć egzaminu gimnazjalnego i unieważnia
pracę tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu,
24a) dyrektor Komisji Okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej
unieważnia dany zakres albo poziom egzaminu gimnazjalnego w przypadku stwierdzenia
podczas sprawdzania prac niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadań zawartych
w zestawach egzaminacyjnych,
25) w przypadku przerwania, unieważnienia uczniowi odpowiedniego zakresu albo poziomu
egzaminu

gimnazjalnego,

uczeń

przystępuje

ponownie

w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie

do

odpowiedniej

przeprowadzania

części

sprawdzianu

i egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym,
26) jeżeli w trakcie ponownego egzaminu, stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań
iub uczeń zakłócał prawidłowy przebieg egzaminu, dyrektor komisji okręgowej unieważnia
egzamin. W zaświadczeniu otrzymanym z OKK w miejscu przeznaczonym na wpisanie
wyników, wpisuje się "O",
27)

uczeń, który nic przystąpił do odpowiedniego zakresu albo poziomu egzaminu

gimnazjalnego, w terminach podanych przez dyreklora Komisji Centralnej - również
w terminie dodatkowym - powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego w następnym roku szkolnym,
28) uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nic przystąpił do odpowiedniego
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zakresu albo poziomu egzaminu gimnazjalnego, albo przerwał dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu w terminach podanych przez dyrektora Komisji Centralnej również w terminie dodatkowym

- powtarza ostatnią klas? gimnazjum i przystępuje

do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym,
29)

w

szczególnych

przypadkach

losowych

lub zdrowotnych

uniemożliwiających

przystąpienie do danego zakresu albo poziomu egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym
terminie - dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,
złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia
do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
30) prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani
przez dyrektora OKĘ. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Ustalony przez komisję wynik egzaminu
gimnazjalnego jest ostateczny,
31) na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzona i oceniona praca
ueznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ do wglądu
w miejscu i czasie wskazanym prze? dyrektora OKĘ,
32) wynik egzaminu gimnazjalnego nic wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły;
33) wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadkach, o których mowa
w pkt.25),28),29) - do dnia 31 sierpnia danego roku,
34) zaświadczenie, o którym mowa w punkt 33 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego
rodzicom /opiekunom prawnym/,
35) dokumentację egzaminu gimnazjalnego komisja okręgowa przechowuje przez okres
6 miesięcy,
Rozdział VI
ORGANY SZKOŁY

§24
1.Organy /espołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy są organami
Gimnazjum Specjalnego z wyjątkiem Samorządu Uczniowskiego,
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2.Szczegółowa organizację i kompetencje poszczególnych organów określa Statut Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
3.Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

RozdzialYll
UCZNIOWIE

§25
1. Podstawą przyjęcia ucznia do Gimnazjum Specjalnego jest złożenie do Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżcnicy następującej dokumentacji;
1) podanie o przyjęcie do gimnazjum.
2) orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) zaświadczenie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu bądź

zwolnienie ze sprawdzianu,
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

lub świadectwo

ukończenia klasy

programowo niższej
5) 3 fotografie,
2. Prawa i obowiązki ucznia są określone z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych
w Konwencji o Prawach Dziecka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
l) uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki
specjalnej ora? higieny pracy umysłowej poprzez:
- zdobywanie wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły
oraz z uwzględnieniem własnych możliwości psychofizycznych,
- rozwijanie własnych zainteresowań na odbywających się zajęciach pozalekcyjnych /kota
zainteresowań: muzyczne, recytatorskie, turystyczne itp./,
- równomierne ułożenie tygodniowego rozkładu zajcć,
- odpoczynek w przerwach między l akcyjnych,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie własnej godności,
c) korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
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państwa

lub

budżecie

d) szczególnie

organu

troskliwego

prowadzącego,

i życzliwego

zgodnie

z

odrębnymi przepisami,

traktowania w procesie dydaktyczno

-

wychowawczym, rewalidacyjnym:
- do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
- do oceny postępów w nauce wyłącznie za wiadomości i umiejętności osiągane na miarę
swoich możliwości,
- do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nic rad/.i sobie z opanowaniem materiału.
- do zwracania się o pomoc i radę do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, pedagoga lub
innego

nauczyciela

we

wszelkich

sprawach,

w

tym

osobistych,

- do pomocy psychologicznej i pedagogiczne], miedzy innymi w

rodzinnych.,
formie zajęć

rewalidacyjnych.
e) swobody wyrażania myśli i przekonali, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tyrn dobra innych osób.
f) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru także podczas zajęć pozalekcyjnych,
g) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
h) uczniowie maja prawo do opieki zdrowotnej, a w szczególności do korzystania
z bezpłatnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej,
2) uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w stalucie szkoły, a zwłaszcza
dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
a szczególnie powinien:
- uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przybywać na nie punktualnie, należycie przygotowywać
się do nich ora/, brać aktywny udział w zajęciach, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez
niewłaściwe zachowanie,
- zachować należytą uwagę w czasie zajęć, nic rozmawiać z innymi uczniami w czasie
prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony
przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie

zajęć

w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar
rzetelnie

pracować

nad

poszerzaniem

swojej

wiedzy

i

umiejętności

- systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela
do wykonania w domu,
- przedłożyć usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w terminie l tygodnia od dnia
stawienia się w szkole; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez, rodziców.
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w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka lub w formie
zaświadczenia lekarskiego (oryginał lub kopia). Dopuszcza się ustne usprawiedliwienie
nieobecności przez rodzica
b) przestrzegania zasad kultury współżycia na terenie szkoły i poza nią w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych osób - poprzez między innymi;
- okazywanie szacunku dorosłym,
- przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności
- szanowania poglądów innych ludzi.
- szanowania godności i wolności drugiego człowieka
- zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu, chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu
- dbałość o kulturę słowa (nieużywanie wulgaryzmów),
c) wykazywania troski o własne zdrowie i higienę oraz rozwój:
- uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających,
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole:
- troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
- utrzymywanie czystości i porządku na terenie szkoły.
- naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody materialnej,
3) za celowe, złośliwe zniszczenie mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
4) uczniowi zabrania się używania telefonów komórkowych w czasie lekcji.
2. Nagrody i kary dla uczniów.
1) uczeń może być nagrodzony za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną
b) wzorową postawę
c) wybitne osiągnięcia,
2} uczeń może otrzymać następujące nagrody:
a) pochwała wychowawcy
b) pochwała dyrektora
c) list pochwalny do rodziców (opiekunów)
d) nagroda książkowa za dobre i bard?o dobre wyniki w nauce, wrzorową frekwencję
i zachowanie
e) nagroda książkowa za prezentowanie szkoły na zewnątrz
t) nagroda książkowa za aktywną pracę społeczną.
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3) uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych w statucie
poprzez:
a) udzielenie upomnienia przez wychowawcę wobec klasy
b) udzielenie nagany przez dyrektora szkoły
c) przeniesienie ucznia do klasy równoległej tej samej szkoły
d) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania szkoły
na zewnątrz,
4) uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie 14 dni do dyrektora, wychowawcy
lub kuratora. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy rada pedagogiczna podejmuje ostateczną
decyzję,
5) szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opickunrw) ucznia o przyznanej
mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary w formie informacji pisemnej.
6) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów za namszenie regulaminu uczniowskiego lub
za nieuczęszczanie na zajęcia edukacyjne tylko pod warunkiem przeniesienia go do innej
szkoły,
7) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może przenieść ucznia do innej
szkoły. Warunek przeniesienia do innej szkoły nie musi być spełniony jeśli uczeń ukończył

18 lat.

Rozdział VIII
NAUCZYCIELU I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§26
l .Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyeh im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,
posiadający wymagane kwalifikacje prowadza zajęcia edukacyjne w Gimnazjum Specjalnym,
obsługę Gimnazjum Specjalnego prowadzą pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjainych
im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników określają odrębne przepisy.

§27
1. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli, oraz specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom.
2. W szkole mogą funkcjonować zespoły klasowe, wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe.
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3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycieli, którego
zadaniem w szczególności jest:
1) opracowanie klasowego zestawu programów i podręczników wybranych przez uczących
nauczycieli i delegowanie ich do szkolnego zestawu programów i podręczników.
2) przygotowanie diagnozy uczniów,
3) dokonywanie analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów,
4) ocenianie postępów ucznia.
5. Zadaniem zespołu przedmiotowego nauczycieli jest:
1) opracowanie rocznego programu pracy zespołu,
2) wybór podręczników do nauczania,
3) wspólne opracowywanie sposobów badania wyników nauczania,
4) opracowywanie szczegółowych, przedmiotowych kryteriów oceniania.
5) wykonywanie innych czynności, wynikających z potrzeb zespołu i szkoły,
6) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.
6. Zadaniem zespolił wychowawczego szkoły jest:
1) opracowanie treści programu wychowawczego szkoJy oraz ich modyfikowanie w zależności
od potrzeb,
2) opracowywanie rocznych planów pracy wychowawczej,
3) analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
4) opracowywanie i wdrażanie procedur postępowania dotyczących konkretnych

sytuacji

problemowych.
7. Zespoły zadaniowe mogą być powoływane do realizacji bieżących zadań wynikających z potrzeh
Gimnazjum Specjalnego.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§2S
l .Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
2,Zmiany

w

Stalucie

wprowadza

się

uchwałą

Rady

Pedagogicznej

Zespołu

Ponad gimnazjalnych im, Tadeusza Kościuszki wŁobżenicy.
3, Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum Specjalnego określają odrębne przepisy,

Szkół

