Uchwała nr 40/20/21/RP
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w statucie SOSW pn. Centrum Autyzmu i CZR
Działając na podstawie art.82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.
U. Z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
1) W rozdział 2 §6 dodano ust 4 w brzmieniu:
„4. szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów,
zadania określone w § 6 ust.1 ośrodek może wypełniać również z wykorzystaniem
zdalnych środków komunikacji i właściwych dla nich form i metod pracy.”
2) W rozdział 7 §31 ust 3 pkt 10 po słowie „dydaktycznymi” dodano „pozalekcyjnymi i
pozaszkolnymi”;
3) W rozdział 7 §32 otrzymuje brzmienie:
„Uczeń/wychowanek/dziecko przedszkolne ma obowiązek na miarę swojego potencjału
rozwojowego:
1)

dbać o własne zdrowie i higienę osobistą;

2)

przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego, tolerancji i poszanowania
godności drugiej osoby w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych
pracowników ośrodka;

3)

dbać o wspólne dobro, ład i porządek;

4)

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz w życiu ośrodka, dbać o
własny rozwój;

5)

powiadomić telefonicznie ośrodek w ciągu trzech dni o przyczynach nieobecności na
zajęciach
(o
nieobecności
niepełnoletniego
ucznia/wychowanka/dziecka
przedszkolnego informuje rodzic);

6)

przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności wystawione przez rodzica (w
przypadku uczniów niepełnoletnich) lub w formie zaświadczenia lekarskiego w dniu
stawienia się na zajęcia;

7) przestrzegać zakazu opuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody nauczyciela;
8) podczas pobytu w ośrodku przestrzegać obowiązujących w nim przepisów i
regulaminów;
9) wykonywać polecenia dyrektora, nauczycieli i innych pracowników ośrodka oraz
wywiązywać się ze zobowiązań;
10) kulturalnie zachowywać się w ośrodku i poza nim (nie używać wulgarnych słów).”

4) W rozdział 7 §35 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu ośrodka, statutów szkół i regulaminów, za
niewywiązywanie się z obowiązków uczeń/wychowanek/dziecko przedszkolne ponosi
konsekwencje w formie:
1) upomnienia lub nagany nauczyciela wychowawcy udzielonej indywidualnie lub wobec
oddziału/
grupy wychowawczej;
2) upomnienia lub nagany dyrektora ośrodka udzielonej indywidualnie lub wobec
społeczności ośrodka;
3) z czasowego wyłączenia z uczestnictwa w imprezach szkolnych bądź reprezentowania
ośrodka na zewnątrz;
4) z czasowego wyłączenia z uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez ośrodek;
5) skreślenia z listy uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych (nie obowiązuje
ucznia
do ukończenia 18 roku życia, dziecka objętego obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym);
6) wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz ośrodka w czasie i formie
uzgodnionej z rodzicami w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego;
7) zawieszenia możliwości wykonywania funkcji w samorządzie uczniowskim;
8) zawieszenia pomocy materialnej lub rzeczowej finansowanej przez ośrodek;
10) przeniesienia do klasy równoległej na podstawie opinii rady pedagogicznej;
11) przeniesienia do innej szkoły po decyzji kuratora.
2. Uczeń/wychowanek/dziecko przedszkolne może być karany z wykluczeniem takich
oddziaływań, które naruszają jego nietykalność i godność osobistą.
3. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia.”
5) W rozdział 7 §36:
a) dodano ust 3 w brzmieniu:
„3.Informacje o przyznanej karze nauczyciel wychowawca odnotowuje w dzienniku
lekcyjnym.”
b) dodano ust 4 w brzmieniu:
„4. Kopię decyzji dyrektora o nałożonej karze przechowuje się w aktach ucznia.”
6) W rozdział 7 §38 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia/wychowanka z listy
uczniów/wychowanków i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w
następujących przypadkach (z zastrzeżeniem §35 ust. 1 p. 5):
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników
ośrodka;
2) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób (przemoc fizyczna i
psychiczna, użycie niebezpiecznych narzędzi);

3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie
ośrodka i w jego obrębie;
4) umyślnego niszczenia mienia ośrodka;
5) nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczających 150 godzin z ilości godzin
wynikającej z tygodniowego rozkładu zajęć na dany okres w przypadku ucznia objętego
obowiązkiem nauki;
6) popełnienia przestępstwa kradzieży lub fałszerstwa dokumentów szkoły;
7) porzucenia szkoły przy biernym zachowaniu rodziców.
2. W przypadkach określonych w ust.1 skreślenie ucznia/wychowanka z listy może nastąpić po
wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków wychowawczych.”
7) W rozdział 7 §38a ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w wyniku uprawomocnienia się w stosunku do ucznia wyroku sądu”;
8) W rozdział 8 §39 otrzymuje brzmienie:
„1. Skargi w przypadku naruszenia praw ucznia/wychowanka/ dziecka przedszkolnego
mogą być składane do dyrektora ośrodka przez pełnoletniego ucznia/wychowanka, przez
rodzica w imieniu niepełnoletniego ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego lub przez
inną osobę dorosłą.
2. Skarga ma formę pisemną.
3. Dyrektor ośrodka rozpatruje skargę i w terminie do 30 dni informuje wnioskodawcę w
formie pisemnej o podjętych decyzjach. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
4. Sekretariat ośrodka prowadzi rejestr skarg i wniosków.
5. Ośrodek informuje uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolne i ich rodziców o trybie
składania skarg. „
9) W rozdział 11 §52 ust 1 po słowie „ustawie” dodano „Prawo oświatowe”;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

