
Uchwała Nr 52/17/18 SOSW 

Rady Pedagogicznej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych 

z dnia 19 grudnia 2017 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 

W statucie SOSW pn. Centrum Autyzmu i CZR wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. 

„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie; 

3) uczniu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną na podstawie orzeczenia 

oraz skierowania do kształcenia specjalnego w szkole; 

4) dziecku przedszkolnym - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do 

przedszkola w ośrodku, zakwalifikowane na podstawie orzeczenia oraz skierowania 

do kształcenia specjalnego w przedszkolu; 

5) wychowanku – rozumie się przez to ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego          pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych” w Krakowie objętego opieką całodobową; 

6) oddziale – należy przez to rozumieć grupę do 4 uczniów/wychowanków, stanowiącą 

podstawową jednostkę organizacyjną ośrodka, wspólnie realizującą zadania 

edukacyjne i podlegającą oddziaływaniom wychowawczym; 

7) klasie – należy przez to rozumieć poziom funkcjonowania ucznia w strukturze 

danego etapu edukacyjnego, na którym uczeń realizuje program właściwy dla tego 

poziomu;   

8) nauczycielu – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w ośrodku, sprawującą 

czynności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, posiadającą wymagane 

kwalifikacje;  

9) nauczycielu wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu została 

powierzona szczególna opieka nad grupą uczniów stanowiącą oddział.  

10) grupie wychowawczej – należy przez to rozumieć oddział składający się z 



wychowanków ośrodka; 

11) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

12) radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie; 

13) radzie rodziców – rozumie się przez to radę rodziców Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych” w Krakowie; 

14) IPET - rozumie się przez to przygotowany dla każdego ucznia indywidualny 

program edukacyjno- terapeutyczny; 

15) LUM - rozumie się przez to listę umiejętności ucznia prowadzoną indywidualnie, dla 

każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 

znacznym lub głębokim; 

16) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami); 

17) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).”; 

 

2) w § 2: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W skład ośrodka wchodzą:  

a) Przedszkole Specjalne nr 26;  

b) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9; 

c) XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne;  

d) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 12; 

e) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4;  

f) Szkoła Policealna Specjalna nr 7; 

g) grupy wychowawcze.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W szkole branżowej i policealnej przewiduje się możliwość wprowadzenia nowych 

kierunków kształcenia.”, 

c) w ust. 7 uchyla się „dostosowane”; 

 

3) w § 3 w ust. 1 po słowach „Gmina Miejska Kraków” dodaje się „z siedzibą przy Placu 

Wszystkich Świętych 3/4, 30-001 Kraków”; 

 

4) w § 4: 

a) w ust. 3 po słowach „do czasu ukończenia” dodaje się „szkoły”, 



b) w ust. 4 dodaje się „Dzieci przedszkolne”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zasady rekrutacji reguluje ustawa Prawo oświatowe i przepisy wydane na jej podstawie.”, 

d) w ust. 8 dodaje się „Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na 

wniosek dyrektora.”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami, właściwy zakład opieki zdrowotnej 

sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami/ wychowankami/dziećmi przedszkolnymi ośrodka.” 

 

5) w § 5 po słowie „uczniów” dodaje się „wychowanków / dzieci przedszkolnych”; 

 

6) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły;  

2) wspiera absolwentów poszczególnych szkół w dokonaniu świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;  

3) wspomaga podopiecznych w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających 

funkcjonowanie społeczne;  

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie Prawo oświatowe;  

5) sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi przedszkolnymi odpowiednio do ich potrzeb oraz 

możliwości ośrodka;  

6) zapewnia wszystkim podopiecznym specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, 

terapeutyczną, logopedyczną i inną według potrzeb;  

7) stwarza odpowiednie warunki nauczania, zgodnie z podstawą programową i 

możliwościami psychofizycznymi uczniów i zapewnia im bezpieczeństwo;  

8) na wniosek rodziców udziela pomocy w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo-

opiekuńczych;  

9) umożliwia realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 

nauczania;  

10) może prowadzić działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku 

lokalnym.”, 

b) w ust. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu: 

„5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej podopiecznym, rodzicom oraz 

nauczycielom;”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Praca merytoryczna w ośrodku (dydaktyczno-wychowawcza, terapeutyczna i 

rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych 

dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego oraz programach nauczania dla poszczególnych 

przedmiotów i programach wychowania przedszkolnego.” 

 

7) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

1. Szczegółowe cele i zadania kształcenia uczniów i dzieci przedszkolnych określone są w 

podstawach programowych wychowania przedszkolnego i dla poszczególnych przedmiotów 

nauczania, dla każdego etapu kształcenia.  

2. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne zawarte są w programie 

wychowawczoprofilaktycznym ośrodka.  

3. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną.  

4. Przy realizacji zadań ośrodek uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:  

1) podopieczni są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;  

2) za ich bezpieczeństwo w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych przez 

ośrodek odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;  

3) przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) urządzenia i sprzęt, z którego korzystają podopieczni jest systematycznie kontrolowany.  

5. Ośrodek i chroni zdrowie uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych poprzez:  

1) wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 

2) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z 

aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;  

3) realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej turystyki;  

4) przygotowanie ich do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.”; 

 

8) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.  

2. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora ze stanowiska określają przepisy ustawy 

Prawo oświatowe.  

3. Dyrektor w szczególności:  

1) kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;  



3) sprawuje opiekę nad uczniami/wychowankami/dziećmi przedszkolnymi oraz stwarza 

warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć 

organizowanych przez ośrodek;  

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

8) stwarza warunki do działania w ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej ośrodka;  

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego;  

10) współpracuje z instytucjami sprawującymi opiekę zdrowotną nad 

uczniami/wychowankami i dziećmi przedszkolnymi;  

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.  

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ośrodku nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom ośrodka;  

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

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

ośrodka;  

4) prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych nauczycieli i 

innych pracowników ośrodka.  

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom ośrodka;  

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny;  

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonalenia zawodowego; 

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

5) tworzenie zespołów nauczycieli oraz powoływanie ich przewodniczących;  

6) organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych;  



7) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom ośrodka.  

6. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.  

7. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, 

rodzicami i samorządem uczniowskim, radą ośrodka (z chwilą jej utworzenia);  

8. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) organizowanie wspomagania ośrodka w zakresie realizacji zadań polegających na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

2) planowanie i koordynowanie we współpracy z nauczycielami lub specjalistami pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

oraz bieżącej pracy z uczniem/wychowankiem/dzieckiem przedszkolnym;  

3) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane;  

4) niezwłoczne informowanie w formie pisemnej rodziców o ustalonej pomocy 

psychologicznopedagogicznej – okresie udzielania oraz wymiarze godzin.  

9. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności dyrektora ustala organ 

prowadzący.”; 

 

9) w § 10 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

 „3. Rada pedagogiczna ośrodka ustala regulamin swej działalności. 

 4. Do zadań rady pedagogicznej ośrodka w szczególności należy:  

1) przygotowanie i uchwalenie statutu i regulaminów obowiązujących w ośrodku oraz 

uchwalenie zmian w tych dokumentach;  

2) pełnienie funkcji opiniodawczych i zatwierdzających wymienionych w regulaminie rady 

pedagogicznej;  

3) wykonywanie zadań rady ośrodka w zakresie:  

a) oceniania sytuacji i stanu ośrodka oraz wnioskowanie do dyrektora i organu 

prowadzącego w sprawach istotnych dla działalności ośrodka,  

b) występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i 

dokonanie oceny działalności ośrodka, jej dyrektora lub innego nauczyciela,  

c) zasięgania opinii samorządu uczniowskiego w sprawie kryteriów oceny zachowania i 

organizacji życia ośrodka. Pozostałe kompetencje i obowiązki rady pedagogicznej ośrodka 

określa jej regulamin.”; 

 

10) § 11 i §12 otrzymują brzmienie: 

„§ 11 



1. W ośrodku działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców wszystkich 

uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych ośrodka.  

2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej siedmiu przedstawicieli wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych.  

3. Do kompetencji rady rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego ośrodka;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania ośrodka;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka. Pozostałe 

kompetencje rady rodziców określa ustawa.  

4. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin.  

5. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy określa regulamin rady rodziców, który nie może być 

sprzeczny ze statutem ośrodka.  

 

§ 12 

1. W ośrodku działa samorząd uczniowski, który jest reprezentantem wszystkich uczniów/ 

wychowanków ośrodka.  

2. Warunki kandydowania do samorządu uczniowskiego określają obowiązujące przepisy.  

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego 

ośrodka uchwalany w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Kompetencje samorządu uczniowskiego określa ustawa Prawo oświatowe.  

5. Regulamin zatwierdza dyrektor ośrodka.  

6. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów/wychowanków.  

7. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.  

8. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:  

1) zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych; 

2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej; 

3) współdziałanie z dyrekcją ośrodka, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu 

uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji;  

4) organizowanie imprez kulturalnych: apeli i akademii okolicznościowych, imprez 

sportowych, zabaw i spotkań świątecznych;  

5) udział w imprezach i akcjach organizowanych poza terenem ośrodka.  

9. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.  



10. Uczniowie/wychowankowie działający na rzecz wolontariatu realizują zadania w czasie 

wolnym od zajęć edukacyjnych.  

11. Działalność uczniów/wychowanków z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga 

zgody rodziców.  

12. Uczniowie/wychowankowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom potrzebującym;  

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;  

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej;  

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci z przedszkola;  

5) pomagać w zajęciach technicznych, plastycznych i innych.”; 

 

11) w § 13 w ust. 2po słowach „w ustawie” dodaje się słowa „Prawo oświatowe”; 

 

12) w § 14: 

a) w ust. 1 pkt 1) po słowach „określonych ustawą” dodaje się słowa „Prawo 

oświatowe”, 

b) w ust. 1 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) bezpośrednie rozmowy”, 

c) w ust. 1 pkt 4) lit. c) uchyla się, 

d) w ust. 2 pkt 5) po słowach „mogą korzystać z” dodaje się słowo „mediatorów”, 

e) w ust. 3 uchyla się: „i 3”; 

 

13) § 15 - § 17 otrzymują brzmienie: 

„§ 15 

1. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które wymagają 

dostosowanych dla siebie metod nauki, pracy i wychowania. Umożliwia dzieciom i 

młodzieży, z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną 

niepełnosprawnością realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.   

2. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku jako 

placówka, w której przewidziane są ferie szkolne. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

dydaktycznowychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają 

odrębne przepisy.  

3. Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę całodobową.   

4. Kształcenie dzieci i młodzieży jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez 

ucznia/dziecko przedszkolne:   

1) 9 roku życia – w przypadku przedszkola; 

2) 20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;   



3) 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej;  

4) 25 roku życia – w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.   

5. Pobyt wychowanka w ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole 

wchodzącej w skład ośrodka.  

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

arkusz organizacji pracy ośrodka, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych 

planów nauczania oraz planu finansowego ośrodka. Arkusz organizacji pracy ośrodka 

zatwierdza organ prowadzący.  

7. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale.  

8. Grupą wychowawczą opiekuje się nauczyciel - wychowawca grupy wychowawczej.   

9. Do przedszkola i szkół wchodzących w skład ośrodka mogą uczęszczać uczniowie i dzieci 

przedszkolne, którzy nie korzystają z zakwaterowania.  

§ 16 

1. Podstawą przyjęcia ucznia/dziecka przedszkolnego do ośrodka jest orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz inne wymagane dokumenty określone w odrębnych przepisach. 

2. Uczniowie/dzieci przedszkolne podzieleni są na oddziały.   

3. Liczbę uczniów/dzieci przedszkolnych w oddziale określają statuty szkół i przedszkola 

wchodzących w skład ośrodka.   

4. Zajęcia przedmiotowe uczniowie mogą realizować międzyoddziałowo.  

5. Uczniowie są oceniani, klasyfikowani i promowani zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania (określonymi w rozdziale 9 statutu ośrodka).  

6. Uczniowie mogą mieć przedłużony okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok 

na pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej, a na drugim etapie edukacyjnym 

szkoły podstawowej o dwa lata. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na 

każdym etapie edukacyjnym uczniowie mogą mieć przedłużony okres nauki o jeden rok. W 

związku z przedłużeniem etapu edukacyjnego zwiększa się proporcjonalnie wymiar godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.  

7. Zapisy §16, ust.6 nie obowiązują w szkole policealnej.  

8. Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikowaniem zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania, z zastrzeżeniem ust 6.  

9. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne. Czas trwania zajęć określają przepisy 

wydane na podstawie ustawy Prawo oświatowe.  

10. W szkołach może być realizowane nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia o 

potrzebie nauczania indywidualnego, w przedszkolu na podstawie orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.  

11. Szkoły i przedszkole mogą przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na podstawie porozumienia zawartego między dyrektorem 

ośrodka a właściwą uczelnią, a także korzystać z pomocy wolontariuszy.  



12. W przedszkolu i w szkołach ośrodka mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty 

pedagogiczne. Zasady organizacji innowacji pedagogicznych i eksperymentów regulują 

odrębne przepisy.  

13. Ośrodek może podejmować działalność innowacyjną we współpracy z instytucjami 

działającymi na rzecz osób z autyzmem. 

§ 17 

1. Potrzeby oraz formy opieki i pomocy niezbędne uczniom oraz dzieciom przedszkolnym, 

którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, 

rozpoznaje wychowawca oddziału lub pedagog i wnioskuje o interwencję dyrektora.  

2. Dyrektor w miarę możliwości organizuje potrzebną pomoc uczniom i dzieciom 

przedszkolnym w oparciu o odrębne przepisy.  

3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest 

wsparcie, udziela się pomocy w formie:  

1) organizowania (w miarę możliwości ośrodka) zajęć wyrównujących braki w opanowaniu 

wiadomości i rozwijających umiejętności;  

2) podejmowania działań mających na celu ograniczanie lub likwidowanie zaburzeń 

rozwojowych, we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi 

oraz za zgodą rodziców – z lekarzem lub innymi specjalistami;  

3) poradnictwa w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych; 

4) organizowania opieki materialnej w formie bezpłatnych obiadów w porozumieniu z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.”; 

 

14) w § 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale dla uczniów realizujących podstawę 

programową kształcenia ogólnego tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności 

ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału/ zestawu programów 

wychowania przedszkolnego oraz modyfikowanie ich w miarę potrzeb.”, 

b) ust. 5 uchyla się; 

 

15)  po § 18 dodaje się § 18 a – d w brzmieniu: 

„§ 18 a 

1. W ośrodku działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w którym zatrudnieni  

są specjaliści – psychologowie, pedagodzy, logopedzi i inni, posiadający kwalifikacje 

wymagane 

 do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są dla dzieci na 

podstawie posiadanej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 

skierowania  

do realizacji w ośrodku, wydanego na wniosek rodziców. 



3. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się głównie w formie 

indywidualnej, jednak w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych 

zajęcia mogą być prowadzone w grupie. Grupę prowadzi dwóch terapeutów, a liczba 

dzieci nie może przekraczać 3. 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju tworzą zespół, którego 

pracą kieruje koordynator powoływany przez dyrektora ośrodka.  

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się według 

ustalonego harmonogramu, zatwierdzonego przez dyrektora ośrodka. 

§ 18 b 

1. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem  

i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na wniosek rodziców i na 

podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. W toku prowadzenia zajęć nie wyodrębnia się etapów edukacyjnych, uczestnicy nie 

podlegają przepisom oceniania, klasyfikowania i promowania, nie otrzymują świadectw, 

nie obowiązuje  

ich podstawa programowa.  

3. Uczestnicy zajęć otrzymują zaświadczenie o korzystaniu z zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych  

i zaświadczenie o ukończeniu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

4. Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej.  

5. Godzina zajęć trwa 60 minut. 

6. Minimalny wymiar zajęć wynosi: 20 godzin tygodniowo (nie więcej niż 6 godzin dziennie 

– w przypadku zajęć grupowych) i 10 godzin tygodniowo (nie więcej niż 4 godziny 

dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych). 

7. Dla uczestników zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych.  

§ 18 c 

1. Ośrodek udziela uczniom/dzieciom przedszkolnym i rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/dziecka przedszkolnego 

oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników 

środowiskowych wpływających  

na funkcjonowanie w ośrodku, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia/dziecka 

przedszkolnego i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

ośrodka. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz rozwijaniu 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej 

uczniom/dzieciom przedszkolnym. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ośrodku jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ośrodku organizuje dyrektor. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom/dzieciom przedszkolnym 

nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w ośrodku zadania z zakresu pomocy 



psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem/dzieckiem przedszkolnym oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów, a także w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów 

realizujących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na organizowaniu i 

prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. Uchylono. 

10. Nauczyciel i nauczyciel wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

trakcie bieżącej pracy z uczniem/dzieckiem przedszkolnym. 

11. Uchylono. 

12. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się również do uczniów/dzieci przedszkolnych posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnego, 

rocznego przygotowania przedszkolnego, z tym że przy planowaniu udzielania pomocy 

psychologiczno pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach. 

§ 18 d 

1. Organizacja doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez 

ośrodek  

we wspieraniu uczniów i ich rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych  

i zawodowych. 

2. Doradztwo zawodowe w zakresie planowania kształcenia lub kariery zawodowej realizuje 

doradca zawodowy we współpracy z nauczycielami i specjalistami. 

3. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w 

oparciu 

 o program dopuszczony do użytku przez dyrektora ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, we współpracy z doradcą zawodowym 

oraz specjaliści prowadzą wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia lub 

zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych, 

ponadgimnazjalnych oraz w szkole podstawowej w VII i VIII klasie, a do roku szkolnego 

2018/2019 również w klasach byłego Gimnazjum nr 10, w szczególności: 

1) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania; 

2) w formie zajęć z doradcą zawodowym zgodnie z ramowym planem nauczania; 

3) uchylono; 



4) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy; 

5) w innych formach promujących edukację i aktywizację zawodową. 

5. Podejmowane działania w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzone są w formie 

indywidualnej, grupowej lub międzyoddziałowo. 

6. Pomoc w wyborze kierunku kształcenia lub zawodu może być prowadzona w ramach 

zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Działania ośrodka w realizacji programu doradztwa zawodowego, w zakresie współpracy 

z uczniami realizowane są między innymi poprzez: 

1) przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji i trafnego wyboru drogi edukacyjno-

zawodowej dalszego kształcenia lub zawodu; 

2) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

3) analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy;  

4) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy; 

5) kształtowanie umiejętności definiowania swoich celów życiowych, mocnych i 

słabych stron, sprawnego komunikowania się, autoprezentacji; 

6) kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, 

inicjatywy, kreatywności, punktualności; 

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie. 

8. Działania ośrodka w realizacji programu doradztwa zawodowego zakresie współpracy z 

rodzicami obejmują między innymi: 

1) uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe dzieci; 

2) uwrażliwienie rodziców uczniów na konieczność udzielania wsparcia i pomocy 

dzieciom podczas dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych; 

3) wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej; 

4) informowanie o zasadach rekrutacji i bieżących zmianach w kształceniu 

ponadpodstawowym; 

5) przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej i zawodowej szkolnictwa 

ponadpodstawowego  

i ponadgimnazjalnego; 

6) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych. 

9. Szczegółowe zasady organizacji doradztwa zawodowego w ośrodku określa 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.”; 

 

16) § 19 i § 20 otrzymują brzmienie: 

„§ 19 

1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i dzieci 

przedszkolnych oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych ośrodka, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli  

i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, które są przeznaczone na gromadzenie i 

przechowywanie księgozbioru oraz umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego i 



pracowni multimedialnej. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie/dzieci przedszkolne, nauczyciele i inni pracownicy 

ośrodka oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonym 

przez dyrektora ośrodka. 

4. Biblioteka jest czynna przez pięć dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka, zgodnie  

z harmonogramem dostosowanym do organizacji zajęć dydaktyczno– wychowawczych w 

ośrodku. 

5. Biblioteka organizuje współpracę uczniów/dzieci przedszkolnych z nauczycielami i 

rodzicami,  

a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

6. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki, podręczniki, materiały ćwiczeniowe, 

materiały edukacyjne, programy nauczania, przepisy oświatowe, pomoce dydaktyczne. 

7. Biblioteka współpracuje z nauczycielami w zakresie: 

1) kształcenia umiejętności uczniów w posługiwaniu się językiem polskim; 

2) dbałości o wzbogacanie zasobu ich słownictwa i kulturę osobistą; 

3) przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

4) stwarzania uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów; 

5) poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań; 

6) wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej; 

7) upowszechniania informacji o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów. 

§ 20 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki  

w szkole, ośrodek organizuje grupy opiekuńczo-wychowawcze. 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów są pozalekcyjną formą opiekuńczo-

wychowawczej działalności ośrodka. Prowadzenie zajęć określane jest corocznie w 

zależności od potrzeb  

z uwzględnieniem wieku uczniów i ich zainteresowań. 

3. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze określone są w dzienniku zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania grup opiekuńczo - wychowawczych określa 

regulamin grup.”; 

 

17) § 22 i § 23 otrzymują brzmienie: 

„§ 22 

a) Ośrodek w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom/dzieciom 

przedszkolnym możliwość korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 



b) biblioteki i czytelni; 

c) sali gimnastycznej oraz siłowni wraz z zespołem urządzeń sportowych i 

rekreacyjnych; 

d) pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 

e) szatni. 

b) Ośrodek w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom dostęp do:  

a) gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego; 

b) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

c) sekretariatu; 

d) gabinetu dyrektora oraz wicedyrektorów; 

e) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

c) Ponadto uczniowie/wychowankowie/dzieci przedszkolne korzystają ze stołówki oraz 

terenu rekreacyjnego ośrodka. 

d) Wychowankowie korzystają z pomieszczeń sypialnych. 

e) Pomieszczenia, w których podczas zajęć przebywają 

uczniowie/wychowankowie/dzieci przedszkolne, posiadają regulamin korzystania 

umieszczony w widocznym miejscu. 

§ 23 

1. Wychowankom ośrodka uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, ośrodek 

na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego wydanego przez Prezydenta 

Miasta Krakowa zapewnia całodobową opiekę. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość całodobowego 

przebywania  

w ośrodku uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za zgodą 

organu prowadzącego. 

3. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w ośrodku jest grupa 

wychowawcza. 

4. Grupa wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z 

uwzględnieniem  

ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.  

5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w 

oddziale przedszkola lub szkoły określonych w statucie. 

6. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. 

7. W oparciu o obowiązujące przepisy, w ośrodku do grupy wychowawczej zatrudnia się 

pomoc wychowawcy. 

8. Zadania wychowawców grup wychowawczych określa statut ośrodka. 

9. Pora nocna trwa od godziny 22
00 

do godziny 6
00

. 

10. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad 

wychowankami oraz ich bezpieczeństwo. 

11. Opiekę w porze nocnej sprawuje co najmniej dwoje wychowawców grup 



wychowawczych. 

12. Ośrodek zapewnia wychowankom optymalne warunki pobytu i bazę lokalową z 

wyposażeniem.  

13. Ośrodek zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z 

rodzicami,  

z poszanowaniem ich prywatności. 

14. Wychowawcy grup wychowawczych podejmują współpracę z rodzicami 

wychowanka. 

15. Warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za wyżywienie, a także 

termin i sposób  

ich wnoszenia ustala dyrektor ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym. 

16. Wychowankom ośrodka przysługują prawa i obowiązki, nagrody i kary, sposoby 

odwołań, skarg określone w statucie ośrodka. 

17. Wychowankowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu grup 

wychowawczych. 

18. W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ośrodku prowadzona jest działalność:  

1) wychowawcza, opiekuńcza i rewalidacyjna, której celem jest przygotowanie 

uczniów  

do samodzielnego życia;  

2) wspomagająca proces kształcenia uczniów;  

3) zapewniająca im bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nauki;  

4) stwarzająca warunki do rozwoju zainteresowań. 

19. Nad prawidłowym funkcjonowaniem grup wychowawczych czuwa kierownik do 

spraw opiekuńczo-wychowawczych. 

20. Szczegółową organizację funkcjonowania grup wychowawczych określa regulamin 

funkcjonowania grup wychowawczych ośrodka. 

 

18) § 24 – § 25 b otrzymują brzmienie: 

„§ 24 

1. W ośrodku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela i przepisy wydane na jej podstawie. 

3. Nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach 

administracji i obsługi ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawy Kodeks pracy. 

4. W ośrodku za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone stanowiska kierownicze, 

między innymi: 

1) wicedyrektorów; 

2) kierownika do spraw opiekuńczo-wychowawczych; 



3) głównego księgowego. 

§ 25 

1. Wszyscy pracownicy ośrodka uczestniczą w pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania 

opieki nad uczniami/wychowankami/dziećmi przedszkolnymi ośrodka. 

3. Uchylono. 

4. Nauczyciele realizują zdania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego. 

5. Nauczyciele mają prawo i obowiązek znać sytuację zdrowotną 

ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego, aby właściwie dbać o jego bezpieczeństwo i 

zdrowie. 

6. Zadaniami nauczycieli są w szczególności: 

1) umożliwienie uczniom/wychowankom/dzieciom przedszkolnym zdobywania 

niezbędnej wiedzy i umiejętności; 

2) kierowanie się troską o zdrowie i higienę psychiczną; 

3) poszanowanie godności osobistej uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych; 

4) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby, 

zainteresowania uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych; 

5) współpraca z rodzicami uczniów/ wychowanków/dzieci przedszkolnych i wspieranie 

rodziców 

 w działaniach wychowawczych; 

6) kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie 

uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych; 

7) sprawiedliwe traktowanie wszystkich, połączone z zachowaniem zasady 

indywidualizacji procesu nauczania; 

8) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

9) współpraca z biblioteką w zakresie rozwijania kultury czytelniczej i medialnej. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) realizować zadania statutowe; 

2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami ośrodka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa podopiecznym w czasie zajęć organizowanych 

przez ośrodek; 

3) wspierać każdego ucznia/wychowanka/dziecko przedszkolne w jego rozwoju; 

4) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

5) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami ośrodka; 

6) kształcić i wychowywać podopiecznych w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

7) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 



demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów; 

8) dbać o dobre imię ośrodka. 

8. Nauczyciel w szczególności: 

1) przeprowadza analizę gotowości szkolnej i wydaje rodzicom informacje na temat 

gotowości  

do podjęcia nauki w szkole podstawowej– w przypadku nauczyciela przedszkola; 

2) przedstawia dyrektorowi ośrodka wybrany lub napisany siebie program nauczania 

lub wychowania przedszkolnego, w celu dopuszczenia do użytku w 

szkole/przedszkolu;  

3) przedstawia dyrektorowi szkoły wybrany przez siebie podręcznik w celu włączenia 

do szkolnego zestawu podręczników; 

4) planuje realizację programu nauczania/wychowania przedszkolnego; 

5) stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania, uczy praktycznego 

wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności; 

6) rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawdza i ocenia osiągnięcia 

uczniów; 

7) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną; 

8) przekazuje podopiecznym i ich rodzicom informacje wymagane prawem; 

9) współpracuje z nauczycielami - wychowawcami oddziałów; 

10) współpracuje z właściwymi instytucjami, w celu wspierania wychowanków 

potrzebujących pomocy; 

11) indywidualizuje pracę, motywuje do udziału w konkursach i życiu kulturalnym 

ośrodka; 

12) wykonuje zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów, egzaminów próbnych 

oraz innych form diagnozowania osiągnięć uczniów; 

13) wykonuje czynności administracyjne, w tym rzetelnie i na bieżąco prowadzi 

dokumentację przebiegu nauczania oraz inną dokumentację związaną z 

realizowanymi zadaniami; 

14) aktywnie uczestniczy w życiu ośrodka, w zebraniach rady pedagogicznej, realizacji 

uchwał,  

w pracach zespołów nauczycielskich; 

15) rzetelnie i terminowo wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa; 

16) przestrzega przepisów przeciwpożarowych, BHP, regulaminów, obowiązujących 

procedur oraz zarządzeń dyrektora ośrodka; 

17) przestrzega zasad ochrony informacji niejawnych; 

18) dba o estetykę pomieszczeń, powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

9. Nauczyciel w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

wspierania rozwoju psychofizycznego, kierowania się dobrem 

uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych, troski o ich zdrowie, postawę moralną i 



obywatelską z poszanowaniem godności osobistej. 

§ 25  a 

1. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju należy: 

1) współpraca z nauczycielami współprowadzącymi zajęcia w celu: 

a) ustalania kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny, 

b) opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania; 

2) informowanie koordynatora zespołu wczesnego wspomagania o wynikach i 

problemach  

w pracy z dzieckiem i jego rodziną; 

3) współpraca z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko i innymi placówkami 

obejmującymi dziecko opieką i terapią. 

§ 25  b 

Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów/dzieci przedszkolnych, określanie ich 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych i trudności  

w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i ich 

uczestnictwo w życiu ośrodka; 

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów/dzieci przedszkolnych w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym; 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej 

na celu rozpoznanie: 

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów 

kompetencji  

i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności  

w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień; 

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie  

u dziecka przedszkolnego dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej 

interwencji, 

 a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – 

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).”; 

 

19) po § 25 b dodaje się § 25 c – e w brzmieniu: 

„§ 25 c 

Wychowawcy grup wychowawczych w szczególności: 



1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości 

psychofizyczne  

i zainteresowania wychowanków; 

2) na bieżąco monitorują poziom bezpieczeństwa wychowanków i efekty 

podejmowanych działań, w szczególności wychowawczych; 

3) zapewniają udział wychowanków w zajęciach: 

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych w 

szczególności ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 

rodzinnym i społecznym,  

po opuszczeniu ośrodka, 

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na 

świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

c) kulturalno-oświatowych, 

d) rozwijających zainteresowania; 

4) wspierają wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka; 

5) uczestniczą w pracach zespołów nauczycielskich oddziałów, do których uczęszczają 

wychowankowie; 

6) wychowawcy co najmniej dwa razy w roku dokonują oceny: 

a) efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych, 

b) poziomu bezpieczeństwa wychowanków. 

§ 25  d 

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów bibliotecznych; 

2) udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych; 

3) realizacji lekcji bibliotecznych; 

4) współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami 

zainteresowań; 

5) inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów; 

6) ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów; 

7) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością; 

8) ewidencjonowania i wypożyczania podręczników dotacyjnych; 

9) organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów dydaktycznych do 

poszczególnych przedmiotów; 

10) stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa; 

11) wspierania nauczycieli w realizacji procesu kształcenia. 

§ 25  e 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 



2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Nauczyciel wychowawca w celu realizacji swoich zadań przede wszystkim: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą uczniów/wychowanków/dzieci 

przedszkolne, stwarza warunki wspomagające ich rozwój; 

2) inspiruje, planuje i organizuje wspólnie z uczniami, wychowankami, dziećmi 

przedszkolnymi  

i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę, a także 

integrujące oddział, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i koordynuje ich działania 

wychowawcze wobec uczniów/wychowanków; 

4) współdziała ze specjalistami w celu rozpoznawania potrzeb i trudności, a także 

udzielania stosownej pomocy; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, ustala potrzeby i oddziaływania 

dydaktyczno-wychowawcze wobec ich dzieci, włącza rodziców w sprawy oddziału, 

szkoły/przedszkola  

i ośrodka; 

6) koordynuje pracę zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny; 

7) planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z 

uczniem/wychowankiem/dzieckiem przedszkolnym; 

8) koordynuje właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej powierzonego mu 

oddziału, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) realizuje zadania związane z ocenianiem zachowania ucznia.”; 

 

20) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26 

a) W ośrodku tworzy się stanowiska wicedyrektorów oraz kierownika do spraw 

opiekuńczo-wychowawczych, a ich powierzenia i odwołania dokonuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

b) Wicedyrektor i kierownik do spraw opiekuńczo-wychowawczych jest bezpośrednim 

podwładnym dyrektora, który określa ich zakres uprawnień i obowiązków. 

c) Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności w zakresie zadań 

ustalonych przez dyrektora.”; 

 

21) po § 26 dodaje się § 26 a -c w brzmieniu: 

„§ 26 a 

1. Do zadań wicedyrektora w szczególności należy: 



1) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 

2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

3) rozliczanie godzin ponadwymiarowych; 

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami; 

5) przygotowywanie projektów ocen pracy nauczycieli; 

6) nadzór nad udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania; 

8) organizowanie i zapewnianie niezbędnych warunków do przeprowadzenia: 

a) egzaminu ósmoklasisty, dla uczniów szkoły podstawowej, 

b) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dla uczniów szkoły 

branżowej  

I stopnia, 

c) egzaminu maturalnego, dla uczniów liceum ogólnokształcącego, 

d) egzaminu gimnazjalnego, dla uczniów dotychczasowego gimnazjum – do roku 

szkolnego 2018/2019; 

9) organizowanie przeglądów technicznych budynków, boisk i terenów rekreacyjnych; 

10) wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez dyrektora. 

2. Wicedyrektor odpowiada za: 

1) uchylono; 

2) zapewnianie warunków do realizacji programów nauczania i wychowania; 

3) prawidłowość tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 

4) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

§ 26  b 

1. Do zadań kierownika do spraw opiekuńczo-wychowawczych w szczególności należy: 

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej grup wychowawczych; 

2) planowanie i przeprowadzanie wewnętrznej kontroli pracy grup wychowawczych 

oraz  

ich dokumentacji; 

3) organizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców grup wychowawczych; 

4) rozliczanie godzin ponadwymiarowych; 

5) sprawdzanie zapisów w dziennikach grup wychowawczych; 

6) sporządzanie grafików pracy pracowników obsługi; 

7) sprawowanie nadzoru nad jakością wyżywienia, warunkami socjalnymi i stanem 

sanitarnym podległych mu pomieszczeń; 

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

9) wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez dyrektora ośrodka. 

§ 26  c 



1. W ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego w celu prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki finansowej ośrodka. 

2. Do zakresu zadań głównego księgowego w szczególności należy: 

1) prowadzenia pełnej rachunkowości w ośrodku, w tym rzetelne i terminowe 

sporządzanie planów oraz sprawozdań finansowych i budżetowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

i wytycznymi organu prowadzącego; 

2) czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez 

poszczególnych pracowników działu księgowości; 

3) wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.”; 

 

22) w § 27: 

a) w ust. 1 po słowach „według potrzeb” dodaje się „powołane przez dyrektora 

szkoły”, 

b) w ust. 2 dodaje się „Dyrektor na wniosek przewodniczącego zespołu, może 

wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych 

nauczycieli, specjalistów i pracowników ośrodka.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu: 

„3.  W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami ośrodka. 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.  

5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego przed przerwą wakacyjną 

zebrania rady pedagogicznej.”; 

 

23) w § 27 a: 

a) uchyla się „odbywa się”, 

b) po słowach „W ośrodku” dodaje się „prowadzone jest”; 

24) w § 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Realizację zadań wychowawczych i terapeutycznych wspierają zatrudnieni w ośrodku 

specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy”, 

b) ust. 3 i ust. 4 uchyla się; 

 

25) po § 28 dodaje się § 28 a – c w brzmieniu: 

„§ 28 a 

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów/dzieci przedszkolnych, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich 

możliwości psychofizycznych  

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz 



przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie podopiecznych i ich uczestnictwo w 

życiu ośrodka; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w ośrodku w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i 

pełne uczestnictwo w życiu ośrodka; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) prowadzenie dokumentacji pracy; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym; 

7) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

8) udzielanie porad i konsultacji. 

§ 28  b 

Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów/dzieci przedszkolnych oraz poziomu rozwoju 

językowego; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy podopiecznych i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie we współpracy z rodzicami działań profilaktycznych zapobiegających 

powstawaniu zaburzeń komunikacji; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów/dzieci przedszkolnych w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia/ dziecka przedszkolnego i 

jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i ośrodka, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

§ 28  c 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 



4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez ośrodek; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

26) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29 

1. W ośrodku zatrudnia się pracowników administracji i obsługi w szczególności w celu: 

1) prawidłowego utrzymania księgowości i kancelarii; 

2) administrowania spraw i obsługi kadrowej; 

3) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) funkcjonowania kuchni i stołówki; 

5) utrzymania czystości i porządku; 

6) pomocy nauczycielowi w zajęciach; 

7) transportu osób i mienia; 

8) organizowanie bezpiecznych warunków pracy. 

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi w ośrodku jest w szczególności 

zapewnienie sprawnego działania ośrodka w zakresie finansowym i administracyjnym, 

zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznych, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia 

w ładzie i czystości.”; 

 

27) po § 29 dodaje się § 29 a – h w brzmieniu: 

„§ 29 a 

Do zadań pracowników księgowości w szczególności należy: 

1) przestrzeganie polityki rachunkowości; 

2) obsługa systemu ZSZO; 

3) prowadzenie obsługi księgowej związanej ze sporządzaniem list płac dla 

pracowników ośrodka, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników; 

4) sporządzanie przelewów; 

5) rozliczania z ZUS-em i urzędami skarbowymi; 

6) dokonywanie rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT; 

7) naliczanie i rozliczanie opłat za wyżywienie; 

8) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

9) współpraca z głównym księgowym, sekretariatem oraz specjalistą do spraw 

kadrowych; 

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ośrodka. 



§ 29  b 

Do zadań specjalisty do spraw kadrowych w porozumieniu i w uzgodnieniu z dyrektorem 

ośrodka należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników; 

2) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej; 

3) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem 

stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów płatnych i bezpłatnych 

pracownikom; 

5) nadzorowanie i monitorowanie badań okresowych wszystkich pracowników ośrodka. 

§ 29  c 

Do zadań sekretarza kancelarii ośrodka należy w szczególności: 

1) nadzorowanie prowadzenia sekretariatu ośrodka; 

2) prowadzenie ewidencji korespondencji ośrodka; 

3) wydawanie, ewidencjonowanie legitymacji uczniowskich oraz zaświadczeń; 

4) obsługiwanie urządzeń techniki biurowej; 

5) wydawanie i ewidencjonowanie świadectw i ich duplikatów; 

6) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej; 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ośrodka. 

§ 29  d 

Do zadań specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności: 

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, 

wraz  

z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

3) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 

wypadków przy pracy; 

5) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną 

pracą; 

6) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 29  e 

Do zadań intendenta należy w szczególności: 

1)  planowanie zaopatrzenia ośrodka w artykuły żywnościowe i gospodarcze, zgodnie z 

przepisami o zamówieniach publicznych i normy obowiązujące w magazynach; 

2) planowanie zaopatrzenia bloku żywieniowego w sprzęt, środki czyszczące i 



dezynfekujące; 

3) prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami GHP oraz systemem HACCAP; 

4) planowanie na podstawie opracowanych tygodniowo jadłospisów ilości i rodzaju 

potrzebnych produktów oraz terminach dostaw; 

5) przestrzeganie przepisów dotyczących norm żywienia. 

§ 29  f 

Do zadań pracowników w zakresie prawidłowego funkcjonowania kuchni i stołówki należy  

w szczególności: 

1) odpowiedzialność za całokształt pracy kuchni i stołówki zgodnie z obowiązującymi 

zasadami GHP - GMP i systemu HACCAP; 

2) planowanie i praca w zakresie prawidłowego funkcjonowania kuchni i stołówki. 

 

 

§ 29  g 

Do zakresu zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy: 

1) pomoc nauczycielom i wychowawcom, w szczególności poprzez wsparcie 

uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolne w czynnościach samoobsługowych, 

spożywaniu posiłków, ubieraniu lub przebieraniu się, czynnościach higienicznych 

oraz pracach wykonywanych podczas zajęć; 

2) wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze; 

3) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów/wychowanków/dzieci 

przedszkolnych  

i własne; 

4) dążenie do harmonijnej współpracy z całym zespołem oraz taktowne, ale i stanowcze 

odnoszenie się do uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych; 

5) wykonywanie innych czynności zleconych każdorazowo przez dyrekcję ośrodka i 

nauczycieli;  

6) w ramach przydzielonego zakresu obowiązków. 

§ 29  h 

1. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor. 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pracy oraz zadań 

związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez: 

1) rzetelne wykonywanie zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo podopiecznych; 

2) przestrzeganie obowiązujących w ośrodku procedur zapewniających bezpieczeństwo 

i zarządzeń dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych.”; 

 

28) w § 30: 

a) w ust. 1 po słowach „uczniów” dodaje się „wychowanków/dzieci przedszkolnych”, 

b) ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie: 



„2. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu nauczania, wychowania, opieki i 

profilaktyki rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą. Współpraca rodziców z 

nauczycielami polega na: 

1) konsultacjach w ramach bieżących potrzeb; 

2) udziale w zebraniach grupowych i organizacyjnych co najmniej dwa razy w roku; 

3) udziale w dniach otwartych ośrodka; 

4) pomocy w organizacji wyjść, wycieczek i sprawowaniu opieki nad uczniami/dziećmi 

przedszkolnymi w czasie ich trwania; 

5) pomocy w organizacji imprez szkolnych i przedszkolnych oraz czynnym udziale w 

tych imprezach; 

6) udziale w seminariach, warsztatach, pogadankach tematycznych dotyczących 

zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

7) pomocy w aktywizacji zawodowej ucznia; 

8) podejmowaniu wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacanie i 

doposażanie ośrodka w pomoce dydaktyczne; 

9) stosowaniu różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety) w celu zdobywania 

informacji zwrotnych o jakości pracy ośrodka; 

10) innych formach współdziałania, w zależności od potrzeb. 

3. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym; 

2) uzyskania informacji o obowiązujących podstawach programowych zajęć 

edukacyjnych,  

o szkolnym zestawie programów nauczania i podręczników; 

3) zapoznania się z ocenianiem wewnątrzszkolnym, w tym z wymaganiami 

edukacyjnymi  

i kryteriami oceniania; 

4) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce; 

5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

6) zapoznania się z organizacją i formami zajęć wychowania fizycznego i zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych; 

7) bezpłatnego udostępniania do wglądu zgromadzonej dokumentacji o dziecku; 

8) wspólnego z zespołami nauczycieli opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia/dziecka przedszkolnego i IPET. 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) do przekazywania na bieżąco pełnej informacji na temat sytuacji zdrowotnej 

ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego w celu zapewnienia mu właściwej 

opieki; 

2) do przekazywania na bieżąco pełnej informacji na temat sytuacji rodzinnej 

ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego, która może wpływać na zmianę w jego 

zachowaniu; 

3) zapoznania się z dotyczącymi ucznia/wychowanka/ dziecka przedszkolnego 

procedurami obowiązującymi w ośrodku oraz do uzupełnienia karty ustaleń z 

rodzicem;  



4) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia/dziecka przedszkolnego do 

ośrodka; 

5) zapewnienia uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza ośrodkiem warunków 

nauki określonych w zezwoleniu; 

6) poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom tak aby wzmocnić wysiłki nauczycieli 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania; 

7) uregulowania opłat za pobyt ucznia/dziecka przedszkolnego w ośrodku; 

8) pokrywania kosztów szkód materialnych wyrządzonych przez ucznia/dziecko 

przedszkolne; 

9) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia/dziecka przedszkolnego na zajęcia.”, 

c) ust. 4a uchyla się, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W sytuacji, gdy uczeń/dziecko przedszkolne ma zalecone przez lekarza leki, rodzice mają 

obowiązek dostarczyć je do gabinetu pielęgniarskiego wraz z pisemnym zleceniem lekarskim 

na ich podawanie.”, 

e) ust. 5a uchyla się, 

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do ośrodka przedmiotów niezbędnych dla 

ucznia/dziecka przedszkolnego, umożliwiających nauczycielom sprawowanie funkcji 

opiekuńczych nad dzieckiem.”, 

g) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rodzice niepełnoletniego ucznia/dziecka realizującego roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne są zobowiązani powiadomić wychowawcę oddziału 

telefonicznie lub osobiście o przyczynach jego nieobecności na zajęciach w ciągu trzech dni 

oraz usprawiedliwić nieobecność pisemnie lub w formie zwolnienia lekarskiego.”; 

 

29) Rozdział 7 otrzymuje brzmienie: 

„Uczniowie/wychowankowie/dzieci przedszkolne ośrodka”; 

 

30) w § 31: 

a) w ust. 1 po słowach „wychowanków” dodaje się „dzieci przedszkolnych”, 

b) w ust. 2 po słowach „Uczeń/wychowanek” dodaje się „oprócz dziecka 

przedszkolnego”, 

c) w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) zasady oceniania wewnątrzszkolnego”, 

d) w ust. 3 po słowach „wychowanek” dodaje się „dziecko przedszkolne”, 

e) w ust. 3 w pkt 4) po słowach „jeżeli nie narusza” dodaje się „to”, 

f) w ust. 3 w pkt 8) po słowach „z pomocy specjalistycznej” dodaje się „w szczególności 

psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, pielęgniarki szkolnej”, 



g) w ust. 3 w pkt 11) po słowach „w ośrodku” dodaje się „w przypadku 

uczniów/wychowanków”; 

 

31) w § 32: 

a) w ust. 1 po słowie „wychowanek” dodaje się „dziecko przedszkolne”, 

b) w ust. 1 w pkt 4) uchyla się „lekcyjnych i”, 

c) w ust. 1 w pkt 4) po słowach „uczestniczyć w zajęciach” dodaje się „oraz”, 

d) w ust. 1 w pkt 5) po słowie „ucznia” dodaje się „wychowanka/dziecka 

przedszkolnego”; 

 

32) § 32 a otrzymuje brzmienie: 

„§ 32 a 

1. W ośrodku nie obowiązuje strój jednolity dla uczniów. 

2. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych ma być 

zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki i higieny osobistej przez co należy 

rozumieć: 

1) schludny, estetyczny strój w stonowanych kolorach; 

2) czyste obuwie zamienne na nie śliskiej podeszwie; 

3) noszenie obuwia sportowego i stroju sportowego na zajęciach w sali gimnastycznej; 

4) naturalny kolor włosów - dopuszcza się farbowanie w naturalnym, jednolitym 

kolorze; 

5) brak makijażu - ewentualnie u dziewcząt dopuszcza się dyskretny, stonowany w 

naturalnych kolorach makijaż; 

6) noszenie krótkich, czystych paznokci w naturalnym kolorze; 

7) noszenie stroju, który nie może prezentować: 

a) treści dwuznacznych i wulgarnych, nacechowanych przemocą, 

b) oznak przynależności do grup nieformalnych, czy klubów sportowych, symboli 

propagujących alkohol, papierosy, narkotyki; 

8) zakaz noszenia niebezpiecznych ozdób; 

9) noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, który stanowi; dla 

dziewcząt ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców ciemne spodnie, jasna 

koszula.”; 

 

33) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33 

1. Uczniowie/wychowankowie/dzieci przedszkolne przynoszą do ośrodka telefony 

komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolne. 



3. Podczas zajęć edukacyjnych w ośrodku obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone lub 

wyciszone  

i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę. 

4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń/wychowanek może skorzystać z 

telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych za zgodą nauczyciela. Po zakończeniu 

rozmowy uczeń/wychowanek jest zobowiązany wyciszyć lub wyłączyć telefon i schować 

go. 

5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw lekcyjnych, wycieczek szkolnych za zgodą nauczyciela. 

Pełną odpowiedzialność  

za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice. 

6. Na terenie ośrodka uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolne obowiązuje całkowity 

zakaz nagrywania, robienia zdjęć nauczycielom, uczniom a następnie udostępniania 

nagranych materiałów innym, a także zamieszczania ich na portalach społecznościowych. 

7. Naruszenie przez ucznia/wychowanka/dziecko przedszkolne zasad używania telefonów 

komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie ośrodka bądź podczas 

wycieczek, skutkuje odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę 

oddziału w formie negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu oceny zachowania 

ucznia.”; 

 

34)  w § 34: 

a) w ust. 1 po słowie „wychowanek” dodaje się „dziecko przedszkolne”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wymienione nagrody mogą otrzymać uczniowie/wychowankowie/dzieci przedszkolne, 

oddziały przedszkolne, szkolne i grupy wychowawcze.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Informację o przyznaniu nagrody uczniowi/wychowankowi/dziecku przedszkolnemu 

wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym i podaje wraz z uzasadnieniem do 

protokołu w czasie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. 

3. Uczeń/wychowanek/dziecko przedszkolne lub jego rodzice mają prawo wnieść 

zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora ośrodka w formie pisemnej w terminie 

do 7 dni od dnia, w którym przyznano nagrodę. Dyrektor ośrodka po rozpatrzeniu sprawy, 

nagrodę utrzymuje lub przyznaje nagrodę wyższą. O swojej decyzji dyrektor powiadamia 

w formie pisemnej ucznia/wychowanka/dziecko przedszkolne lub jego rodziców.”; 

 

35) w § 35: 

a) w ust. 1 po słowie „wychowanek” dodaje się „dziecko przedszkolne”, 

b) w ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) skreślenia z listy uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolnych (nie obowiązuje ucznia 

do ukończenia 18 roku życia, dziecka objętego obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym)”, 

c) w ust. 1 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 



„6) wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz ośrodka w czasie i formie 

uzgodnionej  

z rodzicami w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego”, 

d) w ust. 2 po słowach „Uczeń/wychowanek” dodaje się „dziecko przedszkolne”; 

 

36) w § 36: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zastosowanie kary wobec ucznia/wychowanka odzwierciedla się w ocenie zachowania.” 

b) w ust. 2 po słowach „ucznia/wychowanka” dodaje się „dziecko przedszkolne”; 

 

37) § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37 

Uczeń/wychowanek/dziecko przedszkolne lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej 

kary w następujący sposób: 

1) od nałożonej kary uczeń/wychowanek/dziecko przedszkolne lub jego rodzice mogą w 

ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do 

dyrektora ośrodka; 

2) o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii 

pedagoga 

 i wychowawcy oddziału ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego; 

3) nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego 

uwzględnieniem, podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna; 

4) od decyzji skreślenia z listy uczniów/wychowanków przysługuje odwołanie do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

5) decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.”; 

 

38) w § 38: 

a) w ust. 1 po słowie „uczniów” dodaje się „wychowanków”, 

b) w ust. 1 w pkt 1) uchyla się „semestr”, 

c) w ust. 1 w pkt 1) po słowach „rozkładu zajęć na dany” dodaje się „okres”; 

 

39) § 38 a otrzymuje brzmienie: 

„§ 38 a 

Skreślenie ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego z listy może nastąpić także:  

1) na wniosek rodziców w przypadku przeniesienia ucznia/wychowanka/dziecka 

przedszkolnego do innej placówki (zapis dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 18 

roku życia); 

2) na wniosek rodziców w przypadku dziecka przedszkolnego nieobjętego 

obowiązkiem nauki; 



3) na wniosek ucznia – dotyczy uczniów pełnoletnich; 

4) w wyniku anulowania skierowania do ośrodka lub szkoły działającej w ośrodku; 

5) w wyniku postanowienia sądu.”; 

 

40) Rozdział 8 otrzymuje brzmienie: 

„Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia/wychowanka/dziecka 

przedszkolnego”; 

 

41) w § 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Skargi w przypadku naruszenia praw ucznia/wychowanka/ dziecka przedszkolnego mogą 

być składane do dyrektora ośrodka przez pełnoletniego ucznia/wychowanka lub przez rodzica 

w imieniu niepełnoletniego ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego.”, 

b) w ust. 3 uchyla się „na posiedzeniu rady pedagogicznej”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ośrodek informuje uczniów/wychowanków/dzieci przedszkolne i ich rodziców o trybie 

składania skarg oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku 

naruszenia praw ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego.”; 

42) w § 40: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczniowie szkoły policealnej nie otrzymują oceny zachowania.”, 

b) w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) otrzymują brzmienie: 

„1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach lub ich braku; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających uczniom 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a 

w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury, kryteriów oceny 

zachowania oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców; 

2) bieżące ocenianie oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających 

uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej,  

a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury, według skali i w 



formach zawartych w § 40 ust. 7, 17, 18;  

3) ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, z wyłączeniem uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.”, 

d) w ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) wypowiedzi pisemne, w tym: 

a) praca klasowa (trwa co najmniej 45 minut, najczęściej obejmuje sprawdzeniem 

kilka działów nauczanego materiału i jest poprzedzona lekcją przygotowawczą, na 

której uczniowie poznają zakres tematyczny i formę sprawdzenia), 

b) sprawdzian (obejmuje sprawdzeniem wiadomości z jednego działu), 

c) kartkówka (obejmuje sprawdzeniem materiał nauczany w trakcie od 1 do 3 

ostatnich lekcji), 

d) uchylono, 

e) dyktando, 

f) zadania domowe;”, 

e) ust. 8 - 11 otrzymują brzmienie: 

„8. Prace klasowe, sprawdziany, dyktanda i kartkówki przygotowują i przeprowadzają 

nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych. 

9. Uczniowie są informowani o terminie i zakresie prac klasowych i sprawdzianów na 2 

tygodnie przed planowanym terminem, a o kartkówce na poprzedzających ją zajęciach. 

10. Sprawdziany, prace klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi. 

11. O wynikach pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń informowany jest najpóźniej w 

terminie  

2 tygodni od daty sprawdzianu lub pracy klasowej. Oceny z kartkówki nauczyciel przedstawia  

na kolejnych zajęciach lub w ciągu 7dni.”, 

f) ust. 12 uchyla się, 

g) ust. 13 – 15 otrzymują brzmienie: 

„13. Wprowadza się ograniczenia dotyczące liczby i częstości prac klasowych oraz 

sprawdzianów: 

1) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone tylko 3 sprawdziany lub prace klasowe; 

2) w ciągu dnia może być przeprowadzony tylko 1 sprawdzian lub praca klasowa, z 

wyjątkiem przypadków, w których w ciągu jednego dnia występują zajęcia 

edukacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo; 

14. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy 

klasowej lub sprawdzianu, w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania poprawionych 

prac, zgodnie z ustaleniem nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. Po tym 

terminie nie ma już możliwości poprawiania oceny z wyjątkiem przypadku, gdy uczeń 

był nieobecny w szkole z powodu choroby. 

15. Sprawdzianów nie organizuje się w pierwszy dzień po przerwach świątecznych i 

feriach”, 

h) ust. 18 otrzymuje brzmienie: 



„18. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w 

klasach IV - VIII szkoły podstawowej i we wszystkich klasach innych szkół wchodzących w 

skład ośrodka ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6(cel.); 

2) stopień bardzo dobry – 5(bdb.); 

3) stopień dobry – 4(db.); 

4) stopień dostateczny – 3(dst.); 

5) stopień dopuszczający – 2(dop.); 

6) stopień niedostateczny – 1(ndst.).”, 

i) po ust. 20 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: 

„21. Zapisy § 40 ust.7 – 18 nie dotyczą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym i znacznym.”; 

 

43) w § 41: 

a) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie 

otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczyciel wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.”; 

 

44) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania, o 

których mowa w § 41 ust.1 pkt 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.”; 

 

45) w § 43 ust. 3 – 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom 

 i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i 

efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne ucznia, związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę, udziela ustnie 

dodatkowych informacji o postępach ucznia oraz udostępnia do wglądu pełną dokumentację 

dotyczącą oceniania. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.”; 



 

46) § 44 i §45 otrzymują brzmienie: 

„§ 44 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Uchylono. 

§ 45 

1. Dyrektor, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 

opinii lekarza, zwalnia ucznia z realizacji zajęć informatyki, wychowania fizycznego lub 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

Opinie lekarza załącza się do pisemnego podania kierowanego do dyrektora. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii. 

3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 

obcego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika 

potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

8. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia 

edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.”; 

 



47) w § 46 ust. 4 – 13 otrzymują brzmienie: 

„4. Klasyfikację śródroczną uczniów klas maturalnych przeprowadza się najpóźniej w 

tygodniu poprzedzającym zimową przerwę świąteczną. 

5. Najpóźniej na tydzień przed przewidywanym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel 

wychowawca,  

są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

śródrocznych, rocznych, semestralnych (w szkole policealnej) ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Przynajmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele informują ucznia i nauczyciela wychowawcę o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych. 

7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel 

wychowawca pisemnie informuje rodziców ucznia o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych. Fakt przekazania rodzicom powyższych informacji nauczyciel 

wychowawca odnotowuje w dzienniku. Rodzic potwierdza podpisem pod notatką w 

dzienniku fakt otrzymania tych informacji. W uzasadnionych przypadkach informacje o 

przewidywanych rocznych śródrocznych, semestralnych (w szkole policealnej) ocenach 

niedostatecznych szkoła wysyła listem poleconym. 

8. Śródroczne, roczne, semestralne (w szkole policealnej) oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

 a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – nauczyciel wychowawca po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia (za 

wyjątkiem uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz 

uczniów szkoły policealnej). 

9. Śródroczne, roczne, semestralne (w szkole policealnej) oceny klasyfikacyjne z 

dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna, semestralna (w szkole policealnej) ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

10. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe nauczyciel wychowawca uwzględnia wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 

wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z 

tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej. 



13. Dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne na terenie szkoły ustala się ocenę 

zachowania.”; 

 

48) w § 47: 

a) w ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) w klasach I-III szkoły podstawowej (oraz we wszystkich klasach dla uczniów  

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym) roczne oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności  

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;”, 

b) w ust. 1 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) stopień celujący (6) – otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza ramy programowe zajęć edukacyjnych w danej klasie. Samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,”, 

c) w ust. 1 pkt 10) – 18) otrzymują brzmienie: 

„10) uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego  

na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) udział ucznia w realizacji projektu gimnazjalnego podlega ocenie. Ocena ta nie ma 

wpływu  

na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo 

wyższej lub ukończenie gimnazjum; 

12) udział w projekcie wpływa na ocenę zachowania ucznia zgodnie z kryteriami 

zawartymi 

 w §47a, ust. 4, pkt 7); 

13) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

14) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z 

realizacji projektu edukacyjnego; 

15) w przypadku, o których mowa w punkcie 12, na świadectwie ukończenia gimnazjum 

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”; 

16) uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem, jeżeli 

uzyskał średnią z ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75; ocenę 

zachowania wzorową lub bardzo dobrą; 

17) uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał 

 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem; 



18) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonej 

zgodnie  

z przepisami wydanymi przez ministra edukacji narodowej na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 8 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Uczniowi można przedłużyć okres nauki w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym 

o jeden rok, na II etapie edukacyjnym o dwa lata, w szkołach ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkoły policealnej) o jeden rok, zwiększając 

proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”, 

e) w ust. 8 pkt 2) – 3) otrzymują brzmienie: 

„2) przystąpi do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego; 

3) uzyskał z obowiązkowego egzaminu zewnętrznego przynajmniej jeden punkt (dotyczy 

uczniów gimnazjum).”, 

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą zdawać uczniowie, którzy 

ukończyli zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową pierwszego stopnia.”, 

g) w ust. 15 po słowach „z zajęć edukacyjnych” dodaje się „i zachowania”; 

 

49) w § 47 a: 

a) w ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie: 

„1) aktywny udział w organizacjach działających w ośrodku w tym działalności w 

wolontariacie szkolnym;  

2) aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

rozwijanie własnych zainteresowań, dbałość o tradycje i honor szkoły;”, 

b) w ust. 2 pkt 15) uchyla się, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obowiązują następujące kryteria na poszczególne oceny klasyfikacyjne zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria wymienione 

w par. 47a, ust. 2; 

2) oceną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria 

wymienione w par. 47a, ust. 2, pkt 3 -14; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria wymienione w par. 47a 

ust. 2 pkt 5 -14; oraz nie ma więcej, niż 8 godzin nieusprawiedliwionej 

nieobecności w okresie szkolnym; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria wymienione w par. 

47a, ust. 2, pkt 7 -14 oraz nie ma więcej niż 16 godzin nieusprawiedliwionej 

nieobecności w okresie szkolnym; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej kryteria 



wymienione w par. 47a, ust. 2, pkt 11 -14. W wyjątkowych sytuacjach ocenę 

nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który nie spełnia któregoś z kryteriów, 

ale zastosował się do uwag nauczyciela wychowawcy  

i wyraźnie poprawił swoje zachowanie oraz ma nie więcej niż 24 godz. 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych w okresie; 

6) oceną naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnił któregokolwiek z kryteriów 

oceny nieodpowiedniej oraz odrzucił zastosowane środki wychowawcze, w 

celu wpłynięcia na jego zachowanie i nie poprawił swojej postawy albo ma 

więcej niż 24 godz. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w okresie; 

7) zaangażowanie ucznia gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego ma 

wpływ na jego roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania: 

a) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia, który zrealizował projekt 

edukacyjny  

w ustalonym z opiekunem projektu terminie, może być podniesiona o jeden 

stopień, 

b) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia, który z własnej winy 

zrealizował projekt edukacyjny w innym terminie niż zaplanowany lub 

samowolnie zmienił warunki realizacji projektu, nie może być wyższa niż 

“dobre”, 

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia, który odmówił realizacji 

projektu, nie może być wyższa niż “poprawne”; 

We wszystkich powyższych sytuacjach decyzję o rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania podejmuje dyrektor wspólnie z opiekunem i koordynatorem projektu, po 

przeanalizowaniu sytuacji konkretnego ucznia. 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów, których funkcjonowanie jest wynikiem 

udokumentowanej choroby psychicznej, neurologicznej lub zaburzeń emocjonalnych, jest 

uzasadniona w formie opisu w IPET.”; 

 

50) w § 47 b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.”; 

 

51) w § 48: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym odbywa się według następujących zasad: 

1) dwa razy w roku, zespół specjalistów pracujących z uczniem dokonuje oceny, 

uwzględniając wysiłek ucznia włożony w proces edukacyjny; 

2) oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 



ocenami opisowymi; klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, a w przypadku 

wychowanka również wychowawcy grup wychowawczych, przygotowują dwa razy 

w roku okresową wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia uwzględniając 

ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji IPET; 

4) uchylono;  

5) ocena zachowania jest oceną opisową; 

6) zasady ustalania oceny z religii lub etyki określają odrębne przepisy; 

7) klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie  edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8) klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega 

na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

9) ocena roczna obejmuje: 

a) klasyfikacyjną ocenę opisową, będącą podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym w danym roku szkolnym, 

b) ocenę opisową zachowania ucznia w danym roku szkolnym, 

c) uchylono, 

d) ocenę umiejętności funkcjonalnych LUM wg skali zero-jedynkowej (1 - 

umiejętność nabyta, 0 - brak umiejętności), stanowiącej bazę do ewaluacji 

postępów uczniów na przestrzeni kilku lat, 

e) ocenę z religii lub etyki; 

11) zapis ocen dokonywany jest w indywidualnych programach edukacyjno-

terapeutycznych, indywidualnych arkuszach LUM oraz innych dokumentach - 

zatwierdzonych przez dyrektora szkoły oraz określonych w przepisach dotyczących 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

12) rodzice zapoznają się podczas zebrania z nauczycielem wychowawcą z ocenami 

śródrocznymi  

i rocznymi oraz wynikami diagnozy funkcjonalnej LUM; 

13) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej: 

a) na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

b) uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia i ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 



c) w porozumieniu z rodzicami;”, 

b) ust. 7 – 8 uchyla się; 

 

52) w § 49 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6) zapis ocen dokonywany jest na bieżąco w dzienniku lekcyjnym;”; 

 

53) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„§ 50 

a) Ośrodek podejmuje współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci, młodzieży 

i rodziny. 

b) Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w celu 

rozszerzania  

i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 

innowacyjnej ośrodka. 

c) Decyzję o współpracy z określonym podmiotem podejmuje dyrektor ośrodka w 

porozumieniu z radą pedagogiczną.”; 

 

54) w § 51 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Ośrodek w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

uczniów/wychowanków zainstalował system monitoringu wizyjnego obejmujący budynek i 

teren ośrodka nadzorem kamer.”; 

 

55) po § 51 dodaje się § 51 a w brzmieniu: 

„§ 51 

Ośrodek posiada ceremoniał, który określa sposób przeprowadzania ceremonii z udziałem 

pocztu flagowego. Ceremoniał jest wykorzystywany podczas ważnych uroczystości ośrodka 

tj. ślubowanie, apel. Ceremoniał opisuje zarządzenie dyrektora ośrodka.”; 

 

56) w § 52 uchyla się ust. 4. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r. 

 


