
Uchwała Nr 1/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 1 września 2014r. 

 

w sprawie: opinii do programów nauczani dla  szkoły podstawowej, gimnazjum 

i liceum ogólnokształcącego 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
art.22aust.2b(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała programy nauczania na rok 

szkolny 2014/2015. 

1. Matematyka dla klasy IV-VI szkoły podstawowej wyd. Operon, 

2. Język polski „Słowa na czasie” dla gimnazjum  wyd. Nowa Era, 

3. Język Polski Słowa na Start’ szkoła podstawowa wyd. Nowa Era, 

4. „W centrum uwagi” –program nauczania przedmiotu wiedza o 

społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej  wyd. Operon, 

5.  „ Wędrując ku dorosłości” program wychowanie do życia w rodzinie dla 

gimnazjum wyd. Rubikon 

 

§2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 2/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 1  września 2014r. 

 

w sprawie:  opinii do aneksu organizacji roku szkolnego2014/2015 

 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z 

późniejszymi zmianami art.43 ust.1 pkt 1 (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz2572 

 z późniejszymi zmianami) 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała aneks do organizacji nowego roku 

szkolnego 2014/2015.      

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka. 

  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

  

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

  

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 3/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

 ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 1 września 2014r. 

 

w sprawie:   opinii do propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego  

 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  art.41 

ust.2 pkt 4. (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz2572 z późniejszymi zmianami) 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez dyrektora 

przydział dodatkowych czynności i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

  

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 4/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 17  września 2014r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia  Programu Profilaktyki Ośrodka   

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 
art54.ust2 ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

 

 Rada Pedagogiczna zatwierdziła Program Profilaktyki Ośrodka na rok szkolny 

2014/2015. 

 

 

      §2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 5/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 17  września 2014r. 

 

 

w sprawie: zaopiniowania   Programu Wychowawczego Ośrodka   

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 
art.54ust.2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Program  Wychowawczy  Ośrodka   

na  rok szkolny2014/ 2015 

 

§2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 6/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 17  września 2014r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu doskonalenia nauczycieli  

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art. 41 
par.1 pkt. 4 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła  plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli 

na rok szkolny 2014/2015  

 

§2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 



 Uchwała Nr 7/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 17 września 2014r. 

 

w sprawie: opinii do programu nauczania etyki   na drugim, trzecim i czwartym 

poziomie edukacyjnym, 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
art.22aust.2b(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Kompleksowy program do 

nauczania etyki na drugim, trzecim i czwartym  poziomie edukacyjnym                         

„ Ludzkie ścieżki” A. Ziemska Ł. Malinowski na rok szkolny 2014/2015. 

 

§2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr 8/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 17 września 2014r. 

 

w sprawie: opinii do programu nauczania w przedszkolu 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
art.22aust.2b(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program dla przedszkola                         

„ Odkryjmy Montessori raz jeszcze „ autor R. Czekalska, J. Matczak,                                   

A. Pietrusiak   na rok szkolny 2014/2015. 

 

§2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 9/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 17  września 2014r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia   zestawu programów nauczania dla  Szkoły 

Podstawowej . 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
art.22aust2b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła zestaw programów nauczania dla Szkoły 

Podstawowej na rok szkolny 2014/2015 

 

§2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 10/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1  z dnia 17  września 2014r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia   zestawu programów nauczania dla  Gimnazjum.  

 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
art.22aust.2b(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła zestaw programów nauczania dla Gimnazjum  

na rok szkolny 2014/2015 

 

§2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 11/14/15/SOSW 

 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

” Centrum Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 17  września 2014r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia   zestawu programów nauczania dla  Liceum 

Ogólnokształcącego i Szkoły Zawodowej. 

 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art.22a. 
ust.2b(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

  Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła zestaw programów nauczania dla Liceum 

Ogólnokształcącego i Szkoły Zawodowej. 

  

 

§2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  12 /14 /15 /SOSW 

   

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”   w Krakowie 

 ul. Spadochroniarzy1  z dnia  18 grudnia 2014 r. 

 

- w sprawie: zaopiniowania  projektu planu finansowego na rok 2015. 

-na podstawie:  art.41  ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991r. 

 

Rada Pedagogiczna  uchwala się co następuje:   

 

§1 

 

   

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 

2015. 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

         

 

             Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 13/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1  

z dnia 10 lutego 2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie Ośrodka                                                                                                            

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§1.1 otrzymuje brzmienie: Ilekroć w statucie jest mowa o: 

§2. 

§2.3 otrzymuje brzmienie:  Ośrodek prowadzi działalność również przy ul. Szopkarzy 8, 31 – 

228 Kraków. 

§3. 

§4.1 otrzymuje brzmienie:  Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem. 

§4 

§4.3 otrzymuje brzmienie: Uczniowie z niepełnosprawnościami innymi niż wymienione w 

ust. 1 uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół w strukturze ośrodków 

zlokalizowanych przy ul. Spadochroniarzy, mogą kontynuować naukę w szkołach 

znajdujących się w strukturze ośrodka. 

§5 

§4.9 otrzymuje brzmienie: Na zasadach określonych odrębnymi przepisami, właściwy zakład 

opieki zdrowotnej sprawuje opiekę nad uczniami ośrodka. 

§6 

§6.1.2 otrzymuje brzmienie: wspiera absolwentów poszczególnych szkół w dokonaniu 

świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.   

§7 

§6.1.7 otrzymuje brzmienie: zapewnia odpowiednie warunki nauczania, zgodnie z podstawą 

programową i możliwościami psychofizycznymi uczniów i bezpieczeństwo.  

§8 

§6.1.8 otrzymuje brzmienie: na wniosek rodziców udziela pomocy w wypełnianiu przez nich 

funkcji wychowawczo-opiekuńczych. 

§9 

§6.1.10; otrzymuje brzmienie: może prowadzić działania edukacyjne i profilaktyczno - 

wychowawcze w środowisku lokalnym. 

§10 

§6.2.2. uchylony. 

§11 



§6.2.4 dodano: zgodnie z wewnętrznym regulaminem ośrodka. 

§12 

§6.2.8 dodano: terapii. 

§13 

 

§ 12. 1. uchylono: Utworzone są dwa odrębne organy: jeden dla szkoły podstawowej i 

gimnazjum oraz drugi dla szkół ponadgimnazjalnych i szkoły policealnej. 

§14 

§ 12.2. otrzymuje brzmienie: Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa 

regulamin samorządu, który ustalają uczniowie w normie intelektualnej i upośledzeniem 

intelektualnym w stopniu lekkim. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły. 

§15 

§ 14.3 dodano; zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§16 

§ 15. 1. otrzymuje brzmienie: Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania prowadzenia dostosowanych do potrzeb uczniów: organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania. Umożliwia dzieciom i młodzieży, z autyzmem i 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

§17 

§ 16. dodano punkt 3 a w brzmieniu: Zajęcia przedmiotowe uczniowie mogą realizować 

międzyoddziałowo.  

§18 

§ 16.4 uchylono: klasyfikowania i promowania. 

§19 

§ 16.6 otrzymuje brzmienie: Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikowaniem zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, z zastrzeżeniem punkt 5. 

§20 

§ 16.7 dodano: i rewalidacyjnych. 

§21 

§17.1 dodano: lub pedagog. 

§22 

§ 18.4.4 przesunięto treści na § 18.4.3. 

§23 

§ 18.4.3 uchylono: lub grupy międzyoddziałowej. 

§24 

§ 20. 1. otrzymuje brzmienie: 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 wychowawcze. 



§25 

§ 20. 2. otrzymuje brzmienie: Szczegółowe zasady funkcjonowania grup wychowawczych 

określa regulamin. 

§26 

§ 22. 1.1 uchylono: z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. 

§27 

§ 23. 1. dodano punkt 1a w brzmieniu: Uczniowie objęci pobytem całodobowym w ośrodku, 

są zobowiązani do przestrzegania regulaminu grup  wychowawczych dla uczniów 

korzystających z zakwaterowania. 

§28 

§ 25.5 otrzymuje brzmienie: Nauczyciele mają prawo i obowiązek znać sytuację zdrowotną 

ucznia, aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia.  

§29 

§ 25.6 otrzymuje brzmienie: Zadaniami nauczycieli są w szczególności:  

1) umożliwienie uczniom zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności,  

2) dbałość o ich zdrowie i higienę psychiczną.  

3) poszanowanie godności osobistej uczniów,  

4) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 

zainteresowania uczniów,  

5) pomoc rodzicom w prawidłowym wychowywaniu ich dziecka,  

6) kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,  

7) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów 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.  

§30 

§ 26. 1. dodano: klasy. 

§31 

§ 26.3 dodano: klasy. 

§32 

§27.1 dodano: zespoły problemowo-zadaniowe 

§33 

§27.2 otrzymuje brzmienie: Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący 

zespołu.  

§34 

§30. 3.1 uchylono 

§35 



§30. 3.3 uchylono: klasyfikowania i promowania 

§36 

§30.dodano punkt 4 a w brzmieniu: Rodzice są zobowiązani do przekazywania na bieżąco 

pełnej informacji na temat sytuacji rodzinnej ucznia, która może wpływać na zmianę w 

funkcjonowaniu dziecka. 

§37 

§30.5 otrzymuje brzmienie: W sytuacji, gdy uczeń ma zalecone przez lekarza leki, rodzice 

mają obowiązek dostarczyć je do gabinetu pielęgniarskiego wraz z pisemnym zleceniem 

lekarskim na ich podawanie. 

§38 

§30.dodano punkt 5a w brzmieniu: Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do ośrodka 

przedmiotów niezbędnych dla ucznia, umożliwiających  nauczycielom sprawowanie funkcji 

opiekuńczych nad dzieckiem. 

§39 

§ 31.2.2 uchylono: klasyfikowania i promowania 

§40 

§ 31.3.2 otrzymuje brzmienie: opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności. 

§41 

§ 35.1 otrzymuje brzmienie: Za nieprzestrzeganie postanowień statutu ośrodka, statutów szkół 

i regulaminów, za nie wywiązywanie się z obowiązków uczeń/wychowanek ponosi 

konsekwencje w formie: 

1) upomnienia lub nagany nauczyciela, wychowawcy udzielonej indywidualnie lub 

wobec klasy, grupy wychowawczej,  

2) upomnienia lub nagany dyrektora ośrodka udzielonej indywidualnie lub wobec 

społeczności ośrodka,  

3) wyłączenia z uczestnictwa w imprezach szkolnych bądź reprezentowania ośrodka na 

zewnątrz,  

4) wyłączenia z uczestnictwa w wycieczkach klasowych, szkolnych, organizowanych 

przez szkołę,  

 

§42 

§ 35.1,2,3,4,5 dostosowano formę gramatyczną 

§43 

§ 38. 1. otrzymuje brzmienie: Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu 

ucznia/wychowanka z listy uczniów, w następujących przypadkach:  

§44 



§ 38. 1.1 otrzymuje brzmienie: nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczających 150 

godzin z ilości godzin wynikającej z planu pracy klasy  na dany semestr w przypadku ucznia 

objętego obowiązkiem nauki. 

 

§45 

§ 40   dodano   Rozdział 9. Wewnątrzszkolny system oceniania .     Zasady ogólne 

§40 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:  

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej,  realizowanych w szkole programów nauczania i 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) uwzględniających tę 

podstawę, 

2) formułowania oceny poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

określonych w wymaganiach edukacyjnych.   

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie, o ile to możliwe, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, o ile to możliwe, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom prowadzącym zajęcia w oddziale lub zespole 

informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli celów edukacyjnych i wychowawczych,  kryteriów 

oceny zachowania oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców, 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w 

szkole, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  z wyłączeniem uczniów z 

upośledzeniem  umiarkowanym i znacznym, 

6. Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

  

§ 41.  



1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu  

nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  

rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o celach  

edukacyjnych wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

4. Fakt przekazania informacji rodzicom nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w 

dzienniku lekcyjnym, w miejscu przeznaczonym na kontakty z rodzicami, co rodzice 

potwierdzają własno ręcznym podpisem. 

§ 42.  

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

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania, 

o których mowa w § 40. Ust.2, 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. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb   

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

§ 43.  

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

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

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

dodatkowych   informacji o postępach ucznia oraz udostępnia dokumentację dotyczącą 

oceniania. 

4. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieupoważnionym. 

§ 44.  

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki nauczyciel w 

szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 45.  

1. 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. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

4. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne 

wchodzące w skład tego bloku. 

§ 46.  

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu przed 

feriami zimowymi, a roczną najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć w roku szkolnym. 

3. Najpóźniej na tydzień przed przewidywanym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przynajmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele informują ucznia i wychowawcę klasy o grożących uczniowi ocenach 

niedostatecznych. 

5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy 

pisemnie informuje rodziców ucznia o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych. 

Fakt przekazania rodzicom powyższych informacji wychowawca odnotowuje w 

dzienniku. Rodzic potwierdza podpisem pod notatką w dzienniku fakt otrzymania tych 

informacji. W uzasadnionych przypadkach informacje o grożących uczniowi rocznych 

(semestralnych) ocenach niedostatecznych szkoła wysyła listem poleconym. 

6. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (nie 

dotyczy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim). 

7. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe 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. 

§ 47.  

Ocenianie uczniów w normie intelektualnej lub z lekkim upośledzeniem umysłowym 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania,  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej 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. 

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne ze wszystkich 

przedmiotów nauczania dla uczniów w normie intelektualnej lub z lekkim upośledzeniem 

umysłowym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1) 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, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

2) stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony w podstawach programowych zajęć edukacyjnych w danej 

klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje różne 

problemy, umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

3) stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który opanował średnio trudne wiadomości i 

umiejętności zawarte w podstawach programowych zajęć edukacyjnych w danej 

klasie, potrafi łączyć wiedzę z różnych dziedzin, 

4) stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości zawarte w 

podstawach programowych, potrafi wykorzystać wiedzę w prostych zadaniach i 

znaleźć jej zastosowanie w życiu, 

5) stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i 

wiadomości niezbędne do kontynuowania nauki w dalszym etapie kształcenia,  

6) stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań 

edukacyjnych wynikających z programu nauczania, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustala się według skali jak w punkcie 4, oceny zapisuje się w 

pełnym brzmieniu, bez znaków „+” i „–”. 



6. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia wychowawca korzysta z: ocen zachowania 

wpisanych do dziennika szkolnego, wpisów uwag w dzienniku szkolnym, notatek zespołu 

wychowawczego. 

7. Ocena zachowania ucznia jest uzależniona od spełniania przez niego następujących 

kryteriów: 

1) udzielanie się w pracach społecznych na rzecz szkoły lub środowiska, pomoc w 

organizowaniu imprez i uroczystości, ponadplanowe dyżury w ośrodku, 

2) aktywny udział w organizacjach działających w ośrodku i zajęciach pozalekcyjnych, 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz, rozwijanie własnych zainteresowań, dbałość o 

tradycje i honor szkoły. 

3) pomoc kolegom słabszym w nauce, 

4) wykazywanie zainteresowania życiem szkoły i klasy, np. pełnienie funkcji klasowych, 

dbanie o estetykę klasopracowni, współpraca z nauczycielami i kolegami, 

5) pomoc kolegom w czynnościach codziennych, 

6) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (frekwencja, brak spóźnień, 

przygotowanie do zajęć podręczników i przyborów, stroju gimnastycznego) oraz 

przestrzeganie regulaminów obowiązujących w ośrodku, 

7) przejawianie kultury osobistej w ubiorze (odpowiedni strój oraz używanie obuwia 

zamiennego na terenie ośrodka), 

8) kulturalne odnoszenie się do pracowników placówki, kolegów oraz innych ludzi 

(również poza terenem ośrodka), dbałość o piękno mowy ojczystej, 

9) przejawianie prawidłowego stosunku do środowiska naturalnego, 

10) prawdomówność, 

11) negatywny stosunek do nałogów oraz prowadzenie zdrowego stylu życia, 

12) poszanowanie własnej i cudzej godności ciała, a w szczególności negatywny stosunek 

do bójek oraz do psychicznego znęcania się nad kolegami, 

13) poszanowanie mienia własnego, cudzego, szkolnego i społecznego, 

14) niezagarnianie cudzego mienia.  

8. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej  

ustala się według następującej skali (odpowiednio ze skrótami): 

 wzorowe (wz.), 

 bardzo dobre (bdb.), 

 dobre (db.), 

 poprawne (pop.), 

 nieodpowiednie (ndp.), 

 naganne (ng.). 

9. Obowiązują następujące kryteria na poszczególne oceny: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie powyższe kryteria.  

2) oceną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria od 3 do 14. 



3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria od 5 do 14 oraz nie ma więcej niż 

8 godzin  nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie szkolnym. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria od 7 do 15 oraz nie ma 

więcej niż 16 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie szkolnym.  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej kryteria od 11 do 

14. W wyjątkowych sytuacjach ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który 

nie spełnia któregoś z kryteriów, ale zastosował się do uwag 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 środki wychowawcze stosowane przez szkołę w celu 

wpłynięcia na jego zachowanie i nie poprawił swojej postawy albo ma więcej niż 24 

godz. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w okresie. 

10. Ocena roczna z zachowania wynika z zachowania się ucznia w całym roku szkolnym. 

11. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia wychowawca korzysta z: 

 ocen zachowania wpisanych do dziennika szkolnego, 

 wpisów uwag w dzienniku szkolnym, 

 notatek zespołu wychowawczego. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów, których zachowanie wynika z 

udokumentowanej choroby psychicznej, neurologicznej lub zaburzeń emocjonalnych, jest 

uzasadniona w formie opisu w IPET.    

13. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

14. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a 

uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

15. Uczniowie mają prawo zgłosić nauczycielowi chęć poprawy przewidywanej oceny 

śródrocznej lub rocznej. 

16. Uczniowie, którzy zgłosili nauczycielowi chęć poprawy oceny śródrocznej lub rocznej 

muszą dokonać takiej poprawy w formie ustalonej przez nauczyciela danego przedmiotu 

w ciągu dziesięciu dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. 

17. 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. 

18. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

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

egzaminy klasyfikacyjne za zgodą rady pedagogicznej. 



20. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

21. W jednym dniu uczeń powinien zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko z jednych zajęć 

edukacyjnych chyba, że sam wyraża gotowość do przystąpienia do kolejnych egzaminów, 

co uzgadnia odpowiednio wcześniej z przewodniczącym komisji powołanej przez 

dyrektora szkoły. 

22. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał, co najmniej stopień 

dopuszczający, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

23. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny program lub tok nauki. 

24. Prawo do egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje również uczniowi spełniającemu 

obowiązek szkolny poza szkołą. 

25. Egzaminy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

26. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i/lub jego rodzicami. 

27. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

28. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

29. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

30. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

31. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust.38. 

32. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust.38. 

33. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust.3 i ust. 34. 

34. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Ośrodka, jeżeli uznają, że 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

35. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych. 

36. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 



1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -   

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

37. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

38. Nie zdanie egzaminu klasyfikacyjnego skutkuje brakiem promocji. Uczeń powtarza klasę. 

39. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z zastrzeżeniem ust. 39 a oraz 41 i 41 a. 

39 a: W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

40. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

41. Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, 

zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

41 a. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada 

pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i 

koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgody 

rodziców ucznia. 

42. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli za wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 50. 

43. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

44. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów). Termin składania podania – do tygodnia po posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

45. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich lub w terminie wcześniejszym, o ile uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zwrócą się do dyrektora Ośrodka  z pisemną prośbą. 

46. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Ośrodka. 

47. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora Ośrodka, nie później niż do końca września. 



48. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem ust. 50. 

49. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

50. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w 

szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej 

2) przystąpi do obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego (dotyczy uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum), 

3) uzyskał z obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego przynajmniej jeden 

punkt (wchodzi w życie w 2015 r.)  

51. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych określają odrębne przepisy. 

52. Egzamin maturalny mogą zdawać uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące. 

53. Sposób przygotowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych regulują odrębne 

przepisy.  

54. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapewnia dostosowanie warunków 

i formy przeprowadzenia egzaminów  odpowiednio do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych absolwentów na podstawie komunikatu 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

55. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą zdawać uczniowie, którzy 

ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. 

56. Sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe regulują 

odrębne przepisy. 

§ 48.  

Ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym 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. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym 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. 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym 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. 

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 

porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

6. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym decyduje na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu i egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do egzaminu zawodowego. 

9. Przed semestralnym (końcowo rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla 

niego ocenie oraz promocji do kolejnej klasy. 

10. Każdemu uczniowi na zakończenie roku szkolnego oraz w chwili ukończenia szkoły 

podstawowej i gimnazjum wydaje się dokument określony w szczegółowych zasadach 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.  

11.  Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, 

zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

11 a. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada 

pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i 

koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgody 

rodziców ucznia. 

12. Oceny dwa razy w roku, dokonuje zespół specjalistów pracujących z uczniem, 

uwzględniając wysiłek ucznia włożony w proces edukacyjny. 

13. Ocena śródroczna obejmuje: 

1) ocenę realizacji celów zawartych w IPET wyrażaną w 6-stopniowej skali: 

6 –  umiejętność osiągnięta, 

5 – umiejętność opanowana (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi je sam 

skorygować na polecenie  nauczyciela), 

4 – umiejętność doskonalona, 



3 – umiejętność wymagająca dalszego kształcenia, 

2 – przeformułowanie celu kształcenia na bardziej elementarne części, 

1 – rezygnacja z celu kształcenia. 

2) w  przypadku realizacji programu stymulacji sensoryczno-motorycznej: 

  ocenę opisową przebiegu realizacji programu 

  opisową ocenę zachowania, 

14. Ocenę z religii lub etyki określają odrębne przepisy. 

15. Ocena roczna obejmuje: 

1) klasyfikacyjną ocenę opisową, będącą podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym w danym roku szkolnym, 

2) ocenę opisową zachowania ucznia w danym roku szkolnym, 

3) ocenę realizacji IPET wg 6-stopniowej skali: 

6  –  umiejętność osiągnięta, 

5  –  umiejętność opanowana (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi je sam 

skorygować na     polecenie nauczyciela), 

4  –  umiejętność doskonalona, 

3  –  umiejętność wymagająca dalszego kształcenia, 

2  –  przeformułowanie celu kształcenia na bardziej elementarne części, 

1  –  rezygnacja z celu kształcenia. 

4) ocenę umiejętności funkcjonalnych LUM (Lista Umiejętności Ucznia) wg skali zero-

jedynkowej: 

1 - umiejętność nabyta, 

0 - brak umiejętności,  

stanowiącej bazę do ewaluacji postępów uczniów na przestrzeni kilku lat. 

5) w przypadku realizacji programu stymulacji sensoryczno –motorycznej – ocenę 

opisową  przebiegu programu, 

6) ocenę z religii lub etyki określają odrębne przepisy. 

16. 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.   

17. Rodzice lub opiekunowie prawni zapoznają się podczas zebrania z wychowawcą klasy z 

ocenami śródrocznymi i rocznymi oraz wynikami diagnozy funkcjonalnej (LUM). 

§ 49.   

Ocenianie uczniów w szkole przysposabiającej do pracy 



1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne są ocenami 

opisowymi. Opierają się na obserwacji ucznia oraz analizie realizacji celów założonych w 

IPET. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia polega na okresowym 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. Klasyfikacja roczna ucznia 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. 

4. Ucznia promuje sie do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia 

tego ucznia. 

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia. 

6. Zapis ocen dokonywany jest na bieżąco w arkuszach obserwacji, inwentarzach 

umiejętności lub innych dokumentach zatwierdzonych przez dyrektora. 

7. Uczniowie nie przystępują do egzaminu zawodowego. 

8. Przed semestralnym (końcowo rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla 

niego ocenie. 

 

§46 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 14/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1    

z dnia10 lutego 2015r. 

w sprawie:  zmian w statucie Przedszkola Specjalnego Nr 26  

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§ 1.  6. otrzymuje brzmienie: podstawie programowej wychowania przedszkolnego – rozumie 
się obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
 

§ 2. 
§ 3.5. otrzymuje brzmienie: Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.  

§3. 

§  6. 10 otrzymuje brzmienie: kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia 

zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka –  przyrodniczym, społecznym i kulturowym, 

 
§4. 

      

§ 7.3. otrzymuje brzmienie:   Zajęcia indywidualne mogą obejmować: 

1) usprawnianie kompetencji komunikacyjnych, 

2) rehabilitację ruchową,  

3) rewalidację indywidualną z zakresu samoobsługi, uspołecznienia, usprawniania 

manualnego i osiągnięcia gotowości szkolnej, 

4) zajęcia specjalistyczne w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka i od 

możliwości organizacyjnych przedszkola.  

§5. 

     

§ 7.5. otrzymuje brzmienie: Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, rozwijające 

uzdolnienia dzieci.  

§6. 

§  8.1.1 uchylono. 

§7. 

§9.1 otrzymuje brzmienie: Zadania  przedszkola  realizowane  są we  współpracy  z rodzicami, z 

zespołem wczesnego wspomagania rozwoju , poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi i 

innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci.  

 

 

 

§8. 



§ 10.1. otrzymuje brzmienie: Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w 

czasie zajęć przedszkolnych.  

 

§9. 

§10.7. otrzymuje brzmienie: Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

 

§10. 

§ 10.10. uchylono 

 
§11. 

§21.1. otrzymuje brzmienie: Współpraca rodziców z przedszkolem może przyjąć następujące 

formy: 

1) konsultacje w ramach bieżących potrzeb,  

2) zebrania grupowe organizacyjne co najmniej dwa razy w roku,  

3) dni otwarte – uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym,  

4) pomoc rodziców w organizacji wycieczek i sprawowaniu opieki nad dziećmi,  

5) pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich,  

6) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,  

7) wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień 

interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,  

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

doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne,  

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

informacji zwrotnych o jakości pracy przedszkola.  

10)  Inne formy, w zależności od potrzeb.  

 

§12. 

Tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: Dzieci 
 

§13. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

        

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 15/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1  

z dnia 10 lutego2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

Uchwala się co następuje 

§1. 

§ 3.1otrzymuje brzmienie: Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem 

§2. 

§ 12.1 otrzymuje brzmienie: 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, szkoła organizuje pobyt w grupach 

wychowawczych. 

§3. 

§14.1 otrzymuje brzmienie: Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie lekcji, przerw, 

zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w grupach wychowawczych oraz w czasie innych 

zajęć prowadzonych poza szkołą. 

§4. 

§17.2. dodano podpunkt 4 w brzmieniu: przedłużenia okresu nauki szkolnej o jeden rok na 

każdym etapie edukacyjnym. 

§5. 

§19 otrzymuje brzmienie:  

1. W szkole działa samorząd uczniowski ośrodka, którego organy reprezentują ogół uczniów. 

2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu, 

który ustalają uczniowie w normie intelektualnej i upośledzeniem intelektualnym w 

stopniu lekkim .Regulamin zatwierdza dyrektor ośrodka. 

3. Kompetencje samorządu uczniowskiego określa ustawa. 

§6. 

§ 21.1 otrzymuje brzmienie: Szkoła zatrudnia nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z właściwymi przepisami. 

§7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 16/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1  

z dnia 10 lutego2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie Gimnazjum Specjalnego Nr 10 

 na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

 

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§ 3. 1. otrzymuje brzmienie: Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem. 

§2. 

§ 13.1 otrzymuje brzmienie: Szkoła zapewnia opiekę  nad uczniami w czasie lekcji, przerw, 

zajęć  rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w grupach wychowawczych oraz  w czasie innych  

zajęć prowadzonych  poza szkołą. 

§3. 

§ 16. 2. dodano podpunkt 4 w brzmieniu: przedłużenia okresu nauki szkolnej o jeden rok. 

§4. 

§ 18 otrzymuje brzmienie:  
1.W szkole działa samorząd uczniowski ośrodka, którego organy reprezentują ogół uczniów.   
2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu, 
który ustalają uczniowie w normie intelektualnej i upośledzeniem intelektualnym w stopniu 
lekkim. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły. 

§5. 

§ 20. 1. otrzymuje brzmienie: Szkoła zatrudnia nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z właściwymi przepisami.   

§6. 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia uchwały. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 17/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1  

z dnia 10 lutego2015r.                                                                                                                             

w sprawie:    zmian w statucie XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego.                        

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§ 3. 1. otrzymał brzmienie: Liceum kształci młodzież w normie intelektualnej z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem).  

§2. 

§ 7.  poprawiono błędy w numeracji  

§3. 

§ 13. otrzymał brzmienie: Liceum zapewnia opiekę nad uczniami w czasie lekcji, przerw, 

zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w grupie wychowawczej oraz w czasie innych zajęć 

szkolnych prowadzonych poza budynkiem ośrodka. 

§4. 

§ 16. 2. dodano podpunkt 4 o brzmieniu: przedłużenia okresu nauki szkolnej o jeden rok.  

§5. 
§ 18. 1. otrzymał brzmienie: W liceum działa samorząd uczniowski ośrodka. 

§6. 

§ 18. 2. otrzymał brzmienie: Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa 

regulamin samorządu, który ustalają uczniowie w normie intelektualnej i upośledzeniem 

intelektualnym w stopniu lekkim. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły. 

§7. 

§ 21. 1. otrzymał brzmienie: Liceum zatrudnia nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z właściwymi przepisami. 

§8. 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 18/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1  

z dnia 10 lutego2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego.                                       

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

 

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§ 3. 1. otrzymał brzmienie: Liceum kształci młodzież w normie intelektualnej z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem).  

§2. 

§ 7.  poprawiono błędy w numeracji  

§3. 

§ 13. otrzymał brzmienie: Liceum zapewnia opiekę nad uczniami w czasie lekcji, przerw, 

zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w grupie wychowawczej oraz w czasie innych zajęć 

szkolnych prowadzonych poza budynkiem ośrodka. 

§4. 

§ 16. 2. dodano podpunkt 4 o brzmieniu: przedłużenia okresu nauki szkolnej o jeden rok.  

§5. 
§ 18. 1. otrzymał brzmienie: W liceum działa samorząd uczniowski ośrodka. 

§6. 

§ 18. 2. otrzymał brzmienie: Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa 

regulamin samorządu, który ustalają uczniowie w normie intelektualnej i upośledzeniem 

intelektualnym w stopniu lekkim. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły. 

§7. 

§ 21. 1. otrzymał brzmienie: Liceum zatrudnia nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z właściwymi przepisami. 

§8. 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 19/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 z 

dnia 10 lutego2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12                      

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

 

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§3.1otrzymuje brzmienie: Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży w normie  intelektualnej i 

upośledzeniem w stopniu lekkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem). 

 

§2 

§ 15. 2. dodano punkt: 4. w brzmieniu  przedłużenia okresu nauki szkolnej o jeden rok.  

 

§3 

§17. 1.otrzymuje brzmienie :W szkole działa samorząd uczniowski, którego organy 

reprezentują ogół uczniów ośrodka 

§4 

§17. 2. Otrzymuje brzmienie: Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego 
określa regulamin samorządu. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły. 

§5 

§ 19. 1. otrzymuje brzmienie :    Szkoła zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych 
pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z 
właściwymi przepisami. 
 

§6 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 20/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1  

z dnia 10 lutego2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy NR4                              

na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

 

Uchwala się co następuje: 

§1 

 

§ 6. 2. otrzymuje brzmienie : Program przysposobienia do pracy opracowuje zespół 

nauczycieli pracujących w danej klasie  z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 

ucznia.                   

 

§2 

§ 6. 3.uchylono  

§3 

§ 19. 1. otrzymuje brzmienie:  Szkoła zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych 
pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z 
właściwymi przepisami. 
 

 

§4 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 21/14/15/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn” Centrum 

Autyzmu  i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 z 

dnia 10 lutego2015r. 

w sprawie:    zmian w statucie Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7                                                                                 
na podstawie  :  art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  

 

Uchwala się co następuje: 

§1. 

§ 3. 1. otrzymuje brzmienie:  Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży w normie intelektualnej 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z 
autyzmem).  

§2. 

§ 14. 1.otrzymuje brzmienie: W szkole działa samorząd uczniowski, którego organy 

reprezentują ogół uczniów ośrodka. 

§3. 

§14. 2. otrzymuje brzmienie: Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa 
regulamin samorządu. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły. 

§4. 

 

§ 15. 1. otrzymuje brzmienie:  Szkoła zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych 

pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z 

właściwymi przepisami. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR22 /14 /15/ SOSW 

  

 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

”Centrum Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych”                              

w Krakowie ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 kwietnia 2015r.       

 

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – II etap edukacyjny 

na podstawie:   1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                     
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                   
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

nauki na II etapie edukacyjnym dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej  

DX.  

        §2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 23 /14 /15/ SOSW 

  

 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

”Centrum Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych”                              

w Krakowie ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 kwietnia 2015r.       

 

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – II etap edukacyjny 

na podstawie:   1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                     
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                   
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

nauki na II etapie edukacyjnym dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej  

DX. 

        §2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 24 /14 /15/ SOSW 

  

 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

”Centrum Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych”                              

w Krakowie ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 kwietnia 2015r.       

 

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – II etap edukacyjny 

na podstawie:   1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                     
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                   
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

nauki na II etapie edukacyjnym dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej SX.

        

 

 §2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 



UCHWAŁA NR 25 /14 /15/ SOSW 

  

 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

”Centrum Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych”                              

w Krakowie ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 kwietnia 2015r.       

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – II etap edukacyjny 

na podstawie:   1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                     
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                   
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

nauki na II etapie edukacyjnym dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej  

SV.         

 

§2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR26/14 /15/ SOSW 

  

 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

”Centrum Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych”                              

w Krakowie ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 kwietnia 2015r.       

 

w sprawie:   opinii arkusza organizacyjnego  na rok szkolny 2015/2016 

na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z 

późniejszymi zmianami art.41 ust.2 pkt 1 (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz2572). 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała arkusz organizacyjny Ośrodka 

na rok szkolny 2015/2016 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

       

  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


