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DZIAŁ I 

Przepisy ogólne  

Rozdział 1. 

Przepisy definiujące 

§ 1.  Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

 im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną  

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy; 

5) samorządzie wychowanków – należy przez to rozumieć samorząd wychowanków wspólny dla 

szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

 im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy; 

6) wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej 

powierzono jeden z oddziałów w Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

 im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy; 

8) programie profilaktyczno-wychowawczym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny, 

wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. 

Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

 

Rozdział 2. 

Informacje ogólne o szkole 

§ 2. 1.  Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. 

Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, zwana dalej szkołą, jest szkołą publiczną. 

2. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

5. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego  

i podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.  

6. Stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określone w przepisach odrębnych. 

              7. Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. 

Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy  

              8. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Walki Młodych 35 d,62-130 Gołańcz 

 9. Organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki z siedzibą w Wągrowcu,  

ul. Kościuszki 15 

             10. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 



§ 3. 1. Szkoła Branżowa I stopnia używa nazwy:  Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 

 w Gołańczy i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach pomija się wyraz 

Specjalna. 

2. Szkoła Branżowa I stopnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:  

 

 

 

 

              3. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie dziennym  w oddziałach wielozawodowych  

w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego:  

a. kucharz [512001] 

b. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie [712905] 

c. mechanik pojazdów samochodowych [723103] 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. 

DZIAŁ II 

Informacje szczegółowe o szkole  

Rozdział 1. 

Organizacja kształcenia w Szkole 

§ 4. 1. W Branżowej Szkole I Stopnia  zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację 

podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zawodowej są 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach. 

2. Zawody, w których uczą się uczniowie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę. 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia o 3-letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu, po 

ukończeniu której dalsze kształcenie może być kontynuowane  

w Szkole Branżowej II Stopnia, której abiturient będzie  mógł przystąpić do egzaminu maturalnego,  

a po zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie uzyskać wykształcenie na poziomie technikum. 

4. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach  

lub zespołach międzyoddziałowych.  

5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez 

pracowników tych jednostek, na podstawie porozumienia o współpracy bezpośredniej. 

6. Kształcenie w branżowej szkole obejmuje: 

1) zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących, które odbywają się na terenie szkoły 

na podstawie odrębnych przepisów, 

2) Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, które odbywają się 

na terenie szkoły, 
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3) Praktyczna nauka zawodu może odbywać się również  u pracodawców na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu; 

bądź umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej między młodocianym  

a pracodawcą. 

4) Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zapewniających rzeczywiste warunki 

pracy. 

5) Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na podstawie rozporządzenia ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania.  

7. Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy 

pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. 

8. Pracodawca, zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu, jest zobowiązany: 

1) realizować podstawy programowe kształcenia branżowego; 

2) zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w 

odrębnych przepisach. 

9. Młodociany, kończąc naukę zawodu może zdawać egzamin zawodowy lub egzamin 

czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. 

o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1267).  

10. Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki  

oraz rodzaj i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane w 

oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego. 

 

Rozdział 2. 

Misja szkoły i model absolwenta 

§ 5. 1. Szkoła opracowała misję szkoły i model absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty 

edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.    

2. Misja szkoły: 

 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw  

i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych 

wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne  

i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, 

emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),  

a także ich dalszy los. 

 

Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosu-jemy 

efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. 

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych 

oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza 

wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 

 



3. Model absolwenta szkoły:  

 

Absolwent  Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Gołańczy to obywatel Europy XXI wieku, który: 

1)   w swoim postępowaniu dąży do prawdy; 

2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; 

3) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi; 

4) wykorzystuje techniki multimedialne; 

5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 

6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

Absolwent  Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w  Gołańczy to młody obywatel,  

który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. 

Absolwent  Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w  Gołańczy to człowiek: 

1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 

2) twórczo myślący; 

3) umiejący skutecznie się porozumiewać. 

Rozdział 3. 

Cele i zadania szkoły  

§ 6. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – prawo oświatowe  

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym  dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego 

środowiska. 

Głównymi celami Szkoły jest:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP,  

na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły  

oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku   

i osiągniętego rozwoju; 

6) przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

2. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest:   

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów,  

zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 



3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości  

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły; 

3. Celem kształcenia zawodowego jest: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych  

i społecznych niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie; 

2) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata; 

3) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

4) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych; 

4. Do najważniejszych umiejętności kształconych u uczniów w Branżowej Szkole                                

I Stopnia należą: 

1) czytanie – umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym 

tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym 

oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym  

do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi  

i komunikacyjnymi;  

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  

8) umiejętność pracy zespołowej.  

5. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów  

i potrzeb; 

6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo -profilaktyczny  

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. 

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 



§ 7. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole  

oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

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

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej  

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia  

i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów 

lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych  

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów; 

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe; 

17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

18) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

19) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im 

samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 



20) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

21) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

22) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami 

w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

23) kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, 

przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa  w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy 

zespołowej; 

24) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

25) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 

26) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

27) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej na zajęciach    z różnych przedmiotów; 

28) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru                       

i wykorzystywania mediów; 

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

a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp do zasobów 

sieciowych w Internecie; 

30) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji; 

31) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego,  

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji; 

32) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  a także postawy 

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

33) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

34) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu  

w życiu gospodarczym. 

§ 8. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

§ 9. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje 

oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych 

oczekiwań. 

§ 10. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów    

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły  i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań szkoły.   



§ 11. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami,  

poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 

społecznymi i kulturalnymi  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

§ 12. W realizacji swoich zadań Szkoła  organizuję współdziałanie  z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci  

i rodziny w szczególności z: 

1) rodziną wychowanka, 

2) sądami rodzinnymi, 

3) kuratorami sądowymi, 

4) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi  

ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków, 

5) innymi instytucjami, które statutowo zajmują się pomocą rodzinie, 

6) środowiskiem lokalnym 

DZIAŁ III 

Sposoby realizacji  zadań szkoły  

Rozdział 1. 

Programy nauczania  

§ 13. 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową 

kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie  

z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego                                  

i program nauczania w danym zawodzie, zwany dalej "programem nauczania",  

dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na 

wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. 

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie  

lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) 

wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje  

do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 

wprowadzenia zmian. 

4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi być 

dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony  i uwzględniać warunki 

dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 

obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały  etap edukacyjny; 

2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie 

programowej; 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego lub odpowiednio 

zawodowego; 



4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym; 

6. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.  

7. Program nauczania ogólnego zawiera: 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej określonej  

w przepisach szczególnych; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków  

w jakich program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 

1) stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w formie efektów kształcenia właściwych dla 

zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych  

dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru 

kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia 

właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie; 

2) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie 

nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące: 

a) uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w  ust. 1, które powinny być osiągnięte 

przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny  

i metod sprawdzania tych osiągnięć, 

b) opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa  

w ust. 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb  

i możliwości uczniów, 

c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji 

kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

określonej w rozporządzeniu,  o którym mowa w ust. 1; 

3) uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego; 

4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

9. Propozycje programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel 

lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.  

10. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania    

z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego 

przez nauczyciela/nauczycieli programu.  



11. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone 

programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów Nauczania.  

12. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy  

na jego podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący  

go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 

w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

13. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

14.  Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia 

ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę 

programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

15. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia  

z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć wychowawczych dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem  społecznym, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza  dyrektor szkoły. 

16. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub; 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

17. Program nauczania może być realizowany również z wykorzystaniem w szczególności 

urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego programu,  

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

Rozdział 2. 

Organizacja procesu wychowawczego  

§ 14. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo-

profilaktycznym, wspólnym dla szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny  

z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja działalności profilaktycznej w szkole 

§ 15. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację zagadnień ujętych w programie wychowawczo-profilaktycznym;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 



3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy  

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

§ 16. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w 

celu  rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i 

materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga  

lub psychologa szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela  dyrekcji, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

2) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

b) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy  

do możliwości i potrzeb ucznia, 

c) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, 

d) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 

e) indywidualizację procesu nauczania; 

3) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi                          

w statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy.  

 

Rozdział 4. 

System doradztwa zawodowego 

§ 17.  W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

1) Celem wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego jest: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia; 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych; 

c)  prowadzenie działalności informacyjno- doradczej; 



d) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom; 

e) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej; 

f)  współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego.  

2) Działania nakierowane na osiągnięcie celu realizowane są poprzez: 

a)  prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 

b) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

c) Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego odbywać się będą zgodnie z ramowym 

planem nauczania realizowane na godzinach z wychowawcą oraz innych zajęciach 

edukacyjno-wychowawczych z uczniami. Zajęcia prowadzić mogą wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, psycholog, doradcy zawodowi lub specjaliści z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz inne osoby (np. przewodnicy podczas wycieczek 

zawodoznawczych).  

d) Szczegółowe zasady działania określa Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego. 

Rozdział 5. 

Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

§ 18. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami określonymi w statucie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. Zasady organizacyjno-porządkowe, 

harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły; 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne 

jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego 

wymaga;  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego,  

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) prowadzenie zajęć z wychowania dla bezpieczeństwa, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor 

szkoły co najmniej raz w roku; 



10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

13) ogrodzenie terenu szkoły; 

14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami; 

16) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń 

nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pracowni szkolnych w apteczki zaopatrzone  

w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy; 

17) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków niepełnosprawności; 

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach   

i wycieczkach poza teren placówki; 

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

20) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji  

i preparatów; 

21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez 

mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń,  

których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

§ 19. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele  

wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we 

współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami 

społecznymi, gospodarczymi   i kulturalnymi regionu. 

§ 20. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek. 

§ 21. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych 

i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 

§ 22. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa  

i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki 

higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

§ 23. 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką 

pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania, 



c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących  

w tych pomieszczeniach, 

d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc 

medyczną, 

e) zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków; 

3) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie 

czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali 

gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska; 

4) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu podejmuje działania zabezpieczające uczniów 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,  

w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie praktycznej nauki zawodu  

są następujące:  

1) w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie muszą, przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela 

zawodu, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) liczbę uczniów w grupach na zajęciach praktycznych organizowanych w placówce ustala dyrektor 

szkoły z zachowaniem przepisów bhp, przepisów w sprawie prac wzbronionych oraz warunków 

lokalowych i technicznych zakładu; 

3) w czasie odbywania zajęć praktycznych uczniowie są zobowiązani przestrzegać ustalonego 

regulaminu i porządku. 

 

Rozdział 6. 

Monitoring 

§ 24. 1.Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV,  

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem  

„obiekt monitorowany”. 

3. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu 

osób i mienia. 

4. Zasady wprowadzania monitoringu oraz przechowywania zapisów monitoringu regulują 

przepisy odrębne. 

5. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych szkoły:  

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń,  

jak: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, 

przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne; 

2) system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, 

udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie przepisów statutu i regulaminów), 

ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych; 



3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu 

wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych 

nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły; 

4) udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor szkoły lub 

upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem,  

że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd,  

decyduje każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny wniosek instytucji. 

 

DZIAŁ IV 

Organizacja i  świadczenie pomocy psychologiczno -pedagogicznej  

Rozdział 1. 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

§ 25. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

1) Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,  

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

2)     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zasady udzielania oraz organizacja i formy realizacji 

zawarte są w §19 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

2. W Szkole funkcjonuje zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym zwany dalej Zespołem Wspierającym, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 

532) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r.,poz.1643) 

1) Do zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

a) ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z uwagi na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne 

uzdolnienia; 

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, także  

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych orzeczeniach lub opinii; 

c) opracowanie dla uczniów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

d) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom,  

w tym efektywności realizowanych zajęć; 



e) określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniami; 

f) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji. 

2) Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej zakładają i prowadzą karty 

wielospecjalistycznej oceny ucznia. 

3)  W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny, psycholog - jako przewodniczący zespołu, 

wychowawca grupy wychowawczej(wychowawca indywidualny), oraz nauczyciele specjaliści, 

zatrudnieni w szkole. 

4) Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze. 

Zebrania zwołuje przewodniczący zespołu, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

5)  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

a. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

b. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista.  

6) Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane 

udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony 

danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych 

dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub 

pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

7)  Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół 

opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

8)  Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany 

poprzedni program.  

9) Rodzice, pełnoletni uczeń zawiadamiani są pisemnie o terminie każdego spotkania zespołu i 

możliwości uczestnictwa w nim w sposób przyjęty w placówce. 

10) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

A. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

B. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących  

zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze 

socjoterapeutycznym, 

C. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 

dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

D. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół 

wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (zajęcia 



specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach); 

E. zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia (inne 

zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne  

i socjoterapeutyczne); 

F. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,    

(realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowanie 

uczniów do samodzielności w życiu dorosłym);. 

11) Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu                       

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać 

kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, 

rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane. 

12) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13) Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju 

ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

14) Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy: 

A. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

B. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

C. świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

D. dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych albo przepisów 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; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania 

– na podstawie tej opinii;   

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych 



potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach  i placówkach; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel 

odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.  

E. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

F. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

G. udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

H. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

I. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno – wyrównawczych, 

rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);  

J. współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania  

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia; 

K. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej  

i behawioralnej; 

L. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

M. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej 

zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 

N. obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi; 

O. udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach określonych w 

statucie szkoły; 

 

 

Rozdział 2. 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym 

§ 26.1. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 

2. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie 

edukacyjnym.  

§ 27.1. Szkoła zapewnia uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym: 

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



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

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych 

szkoły; 

5) zajęcia socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

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

kształcenia specjalnego. 

§ 28.1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia specjalistyczne: 

a) korekcyjno-kompensacyjne, 

b) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 

c) terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna 

d) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni psychologiczno - 

pedagogicznej; 

2) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

3) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

              2. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia 

edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z 

innymi nauczycielami przez nauczycieli lub, w których nauczyciele ci uczestniczą. 

                 3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

zawodowego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej CKE  w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

DZIAŁ V  

Organy  szkoły i  ich kompetencje  

Rozdział 1. 

Informacje ogólne 

§ 29. 1. Organami Szkoły są: 



1) Dyrektor, będący jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,  

2) Rada Pedagogiczna (wspólna dla szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia 

specjalnej i ośrodka) 

3) Samorząd Wychowanków. 

2. Statut zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami. 

Dyrektor Szkoły 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powołany na to stanowisko przez organ  

prowadzący ośrodek, który sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność  

za całokształt pracy dydaktyczno -wychowawczej i administracyjno- gospodarczej Ośrodka 

oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.  

Dyrektor Ośrodka jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym  

Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

2. Dyrektor  Ośrodka kieruje całą jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, 

odpowiada za realizację zadań statutowych oraz za poziom pracy ośrodka  

i dostosowanie jego działalności do potrzeb społecznych w zakresie  swej działalności 

statutowej, w szczególności do potrzeb wychowanków. 

3. Do kompetencji Dyrektora Ośrodka w szczególności należy: 

1) kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka  

i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka; 

7) wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek; 

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, 

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

Ośrodka, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka. 

5.  Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami 

Ośrodka, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami. 

6. Dyrektor Ośrodka wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

7. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go wicedyrektor lub inna upoważniona 

osoba. 

8. Stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone, jeśli Ośrodek zatrudnia więcej niż  

15 pracowników pedagogicznych. 

9. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor Ośrodka może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

Rada Pedagogiczna 



1. Rada Pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki, terapii, socjoterapii i resocjalizacji. 

2. W skład Rady Pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Ośrodku. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia 

są protokołowane. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  

w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka, 

5) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie programu profilaktyktyczno-wychowawczego Ośrodka, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia wychowanka, 

8) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje: 

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  

2) opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

5) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole 

podstawowej; 

6) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień; 

8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza; 

11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

13)  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 

14) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze; 

15) Członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica dotycząca obrad Rady Pedagogicznej. 

16) W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Ośrodka informuje 

pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie ogłoszeń na tablicy w pokoju nauczycielskim 

oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając do wglądu w pokoju sekretariacie. 

 

Samorząd Wychowanków 

            1. W Szkole działa samorząd wychowanków, zwany dalej Samorządem. 



2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

5.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

Rozdział 3. 

Zasady współpracy organów szkoły 

§ 30. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ  

w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września.  

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć  

się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,  

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania,  

opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 30 statutu.  

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w Rozdziale 4 niniejszego Statutu. 

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

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji;  

wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady 

pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 

dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania  

oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców 

i w przypadkach wymagających ich dodatkowego omówienia; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania,  

postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań 

rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i 

miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia); 



7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka- porad 

udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły,  

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, 

Rozdział 4. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

§ 32. 1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji  

należy do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej 

ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany 

jest zespół mediacyjny.  

3. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły,  

z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

4.  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

5.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego  

jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego 

DZIAŁ VI 

Organizacja  pracy szkoły  

Rozdział 1. 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

§ 33. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno-wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12   

ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy  

z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 



dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. , Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), organizowane 

w trybie określonym w tych przepisach; 

5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców; 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub 

innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału  

na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  

zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęć praktycznych i zajęcia WF-u; 

4) w strukturach między klasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: 

zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u; 

5) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.  

6) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i między klasowej:  

obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe,  

obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;  

§ 34. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

§ 35. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut oraz 15 umożliwiająca uczniom spożycie posiłków na terenie 

szkoły.  

§ 36. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

 

Rozdział 2. 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

§ 37. 1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na 

przygotowaniu uczniów do właściwego działania w procesie produkcji lub usług  

w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów. 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych w szkole lub 

mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie: 

a. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym 

a pracodawcą; 

b. umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a 

pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 

dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie 



dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, 

określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej 

nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców albo w tych indywidualnych gospodarstwach 

rolnych, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

4. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w 

przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

5. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona indywidualnie lub w 

grupach. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie powinna umożliwiać realizację programu 

nauczania dla danego zawodu dopuszczonego do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły i 

uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w 

sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 

6.  Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza  szkołą zawiera dyrektor szkoły 

z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Elementy umowy określone zostały 

w przepisach szczególnych.  

7. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku  

do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. 

8. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba 

uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu 

dopuszczonego do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły i uwzględniać specyfikę nauczanego 

zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych 

młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.  

9. Zajęcia praktyczne organizowane są dla młodocianych pracowników w celu opanowania 

przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w 

przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia 

– również w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

10. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych 

oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu. 

11. Wszystkie formy praktycznej nauki zawodu organizowane są w czasie całego roku 

szkolnego. 

12. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez 

pracodawcę, który podpisał z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowę taką są 

zobowiązani podpisać rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

§ 38. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma prawo do: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, niezbędnej na 

stanowisku pracy; 

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny 

osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

4) przerwy na posiłek; 



5) konsultacji z kierownikiem szkolenia praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem; 

6) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach 

przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni; 

7) zgłaszania kierownikowi szkolenia praktycznego wszystkich pozytywnych i negatywnych uwag o 

organizacji i przebiegu zajęć praktycznych; 

8) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki zawodu; 

9) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów 

zawodowych; 

10) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane przez siebie;  

11) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w Statucie. 

§ 39. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek: 

1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących  

na praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne; 

2) dochować tajemnicy służbowej; 

3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy instruktora, 

opiekuna lub inne upoważnione osoby; 

5) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać pracownicze 

książeczki zdrowia; 

6) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy lub 

statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 

7) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 

8) młodzież w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów,  

zażywać narkotyków oraz spożywać alkoholu; 

9) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły. 

§ 40. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu.  

1) w szkole organizacją praktycznej nauki zawodu zajmuje się nauczyciel; 

2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu nauczyciel szkolenia 

praktycznego współpracuje, samorządem wychowanków, rzecznikiem praw ucznia, 

wychowawcami, nauczycielami przedmiotów zawodowych, pedagogiem i psychologiem 

szkolnym; 

3)  młodzież oraz ich rodzice informowani są o konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu (w 

różnych formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w zależności  

od formy organizacji praktycznej nauki zawodu; 

4)  ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu; 

5)  wychowawcy klas obowiązani są wpisać oceny z zajęć praktycznych do dokumentacji 

pedagogicznej i na świadectwo szkolne.  



6) uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem  

i organizacją praktycznej nauki zawodu: 

a) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu, 

b) wychowawcom, 

c) pedagogowi szkolnemu, 

d) rzecznikowi praw ucznia; 

7) za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć praktycznych zawartych w statucie 

młodzież ponosi kary przewidziane w statucie. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u 

§ 41. 1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów 

pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 

uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub 

między klasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza 

niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ 

prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen   

i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 

zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć   

w dwóch rodzajach zajęć.   

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na 

świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.  

7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona 

w ten sposób średnia ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. 

8. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                              

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa  

w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin 

z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

9. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1,  

jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

10. Zajęcia, o których mowa w ust. 8  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu  

na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 



Rozdział 4. 

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć 

§ 42. 1. Zasady zwalniania uczniów na zajęciach wychowania fizycznego: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica  

lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.   

Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.  

Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do 

możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy.  

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na 

zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. W 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ 

zwolniona”. 

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia  

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 5. 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

§ 43. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

DZIAŁ VII 

Organizacja  wychowania i  opieki  

Rozdział 1. 

Szkolny  system  wychowania 

§ 44. 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy 

plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczego- profilaktycznego.   

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują 

 je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników szkoły. Program wychowawczy szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia  

w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

3. Kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz 

rodziców zawarta w § 5 misja szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań 

wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  

4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają 

na celu przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą; 



2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, 

wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) rozwoju samorządności;  

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;  

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;  

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry 

akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej,  

lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem,  

kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych  

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;  

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości; 

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń: 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

6. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zespoły wychowawców 

(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne na dany rok szkolny. 

Program powinien uwzględniać następujące zagadnienia:  

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  



a) adaptacja, 

b) integracja,  

c) przydział ról w klasie,  

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  

f) kronika klasowa, strona internetowa itp.; 

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału  

w  podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze,  

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań  klasy,  

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,  

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”; 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych  

z ochroną zdrowia; 

9) preorientacja zawodowa.   

 

Rozdział 2. 

Współpraca z rodzicami 

§ 45. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane 

jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych  i wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, e – dziennik, stronę 

www, inne materiały informacyjne, 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom  

w nauce przez: 



a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku  

w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rodziców, zespołów, 

które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

3. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do: 

1) znajomości programu wychowawczo- profilaktycznego zespołu szkół/ lub szkoły- jeśli jest 

odrębny; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów; 

3) uzyskiwania w ustalonym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka,  

jego zachowania i postępów bądź trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w zakresie wychowania i dalszego kształcenia; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy zespołu szkół; 

6) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia lub wyboru drogi 

życiowej  przez uczniów; 

7) udziału w spotkaniach z psychologiem, pracownikiem urzędu pracy oraz członkami zespołu ds. 

doradztwa zawodowego. 

4. Ustala się następujący sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach 

uczniów: 

1) oceny są upubliczniane dla poszczególnych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)  

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku problemów z dostępem  

do dziennika elektronicznego, uczeń lub rodzic może zwrócić się do wychowawcy  

z prośbą o wydruk wykazu ocen; 

2) o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się poprzez dziennik elektroniczny; 

3) o aktualnych postępach ucznia powiadamia się poprzez dziennik elektroniczny; 

4) zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o postępach dziecka  

w czasie konsultacji indywidualnych na podstawie wcześniejszych uzgodnień. 

Rozdział 3. 

Wolontariat w szkole 

§ 46. 1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu. 



2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania  

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  

i kulturalne. 

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który, w przypadku ucznia niepełnoletniego, 

przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie.  

DZIAŁ VIII 

Organizacja zajęć w szkole    

Rozdział 1. 

Organizacja zajęć 

§ 47. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.   

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii - rady pedagogicznej i samorządu wychowanków, biorąc 

pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku 

szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa  

w ust. 4, mogą być ustalone:  

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty i egzaminy zawodowe; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki  

lub   potrzebami społeczności lokalnej. 

4. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor szkoły wyznacza termin 

odpracowania tych dni w wolne soboty. 

7. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane  

są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

8. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 



2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  

np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne o 

zawieszeniu zajęć informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 8 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym  

przez dyrektora terminie lub prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość. 

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

określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów 

nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ 

prowadzący szkołę.  

11.  Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego 

roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych. 

12. Elementy arkusza organizacji szkoły określają przepisy szczególne.  

13.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

14.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

15.  Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i 

danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

16.  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu  

w sprawie ramowych planów nauczania. 

§ 48. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony  

z uwzględnieniem tych przepisów.  

 

Rozdział 2. 

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych 

§ 49. 1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

o strukturze międzyoddziałowej lub między klasowej. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  

przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu j lub mogą dotyczyć np. organizacji 

wyjazdu o takiej strukturze.  

3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze między klasowej  

lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć. 

4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:  

1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub 

między klasowych w  warunkach organizacyjnych Szkoły;  

2) bieżąca kontrola realizacji zajęć; 



3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć; 

4) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych  

lub między klasowych; 

5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych 

5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej lub między klasowej 

koordynatorem jest kierownik wycieczki.  

 

Rozdział 3. 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej 

§ 50. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są 

nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 

może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej. 

Rozdział 4. 

Praktyki studenckie  

§ 51. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli  

oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                     

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor szkoły. 

 

Rozdział 5. 

Biblioteka szkolna 

§ 52.  Uczniowie Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia korzystają z biblioteki Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy zgodnie z jej regulaminem  

zawartym w §62 Statutu Ośrodka. 

 

DZIAŁ IX 

§ 53. Wicedyrektor i  nauczyciele  

 



1. Wicedyrektor 

1. Wicedyrektor Ośrodka jest Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

2. Do zakresu obowiązków i uprawnień Wicedyrektora należy: 

a) Zastępowanie Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności – z wyłączeniem podejmowania 

decyzji w sprawach zastrzeżonych dla ustawowych uprawnień Dyrektora. 

b) Nadzorowanie i ponoszenie odpowiedzialności za działalność dydaktyczną, opiekuńczą  

i wychowawczą Ośrodka. 

c) Współpraca z wychowawcami klas, grup, pedagogiem i psychologiem Ośrodka  

w zakresie organizacji działalności dydaktycznej, opiekuńczej i profilaktyczno- terapeutycznej 

Ośrodka oraz jej nadzorowanie. 

d) Nadzorowanie zajęć szkolnych, terapeutycznych, pozalekcyjnych i wyrównawczych. 

e) Udzielanie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego. 

f) Opracowywanie materiałów statystycznych. 

g) Obserwowanie zajęć lekcyjnych, wychowawczych i opiekuńczych według planu obserwacji. 

W zakresie prac organizacyjnych: 

h) układanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i wychowawców, 

i) bieżąca organizacja zastępstw i rozliczenia godzin ponadwymiarowych, 

j) sprawowanie kontroli częstotliwości spotkań wychowawców grup z rodzicami i udział  

w nich, 

k) systematyczna kontrola dokumentacji dydaktyczno- wychowawczej Ośrodka, 

l) nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, wycieczek, biwaków, zawodów sportowych itp. 

ł) Wykonywanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i aktami prawa miejscowego 

organu nadzorującego Ośrodek. 

 

2. Nauczyciele 

1. Czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, w tym 18 godzin pensum  

tj. bezpośredniej pracy z uczniem w klasie. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i resocjalizacyjną, jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów. 

A. Do zadań i obowiązków nauczyciela w szczególności należy: 

• prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do aktualnych możliwości uczniów, 

• kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, 

• ustalenie aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności oraz opóźnień  

i braków w zakresie nauczania nowo przybyłych uczniów, podejmowanie działalności 

reedukacyjnej i wyrównawczej zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i w zespołach 

dydaktyczno wyrównawczych organizowanych w szkole, a także we współdziałaniu  

z wychowawcami odpowiednich grup, 

• systematyczne poznawanie uczniów w toku nauczania i wychowania  

oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, 

• stały kontakt z wychowawcą prowadzącym każdego z powierzonych sobie uczniów  

w celu przekazywania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania wychowanka  

w szkole oraz ustalenia metod i kierunków działania wobec niego, 



• współpraca z psychologiem, pedagogiem i innymi pracownikami ośrodka  

w zakresie działalności socjoterapeutycznej, reedukacyjnej, wyrównawczej  

i terapeutycznej, 

• pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

• doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie 

doskonalenia zawodowego, 

• eliminowanie zaległości uczniów w wiadomościach i umiejętnościach  

z poszczególnych przedmiotów i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w 

przystosowaniu się do życia w grupie i w klasie, 

• stosowanie ciekawych form pracy w zakresie rozwijania zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz wdrażania ich do samodzielnego organizowania czasu wolnego, 

• ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami oceniania, 

• sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami podczas trwania lekcji, 

• nauczyciel kończący w danym dniu swoje zajęcia przekazuje uczniów wychowawcy,  

w przypadku nieobecności wychowawcy niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora 

Ośrodka, 

• dbałość o pomoce dydaktyczno- wychowawcze i sprzęt szkolny. 

• bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów,  

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;  

• uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie 

oceniania; 

• zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,  

• udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

• Nauczyciel w swojej pracy powinien cechować się bezstronnością i obiektywizmem  

w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem  

oraz indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. 

• Nauczyciel w swojej pracy ma obowiązek ukazywać uczniom/wychowankom obraz 

Placówki, której podstawą są wartości etyczne (Kodeks Postępowania Etycznego, 

Zarządzenie 35 A 2010/2011). 

• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora nieujętych w zakresie 

czynności. 

B. Inne obowiązki wychowawcy, nauczyciela: 

• uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym  

w wymianie międzyszkolnej, 



• organizacja zajęć wynikających z zainteresowań uczniów (wg bieżących potrzeb uczniów, 

nieujęte w stały harmonogram), 

• organizacja/współorganizacja imprez o charakterze wychowawczym  

lub rekreacyjno-sportowym, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły 

 i planem pracy szkoły, 

• zajęcia sportowe i rekreacyjne wg potrzeb uczniów (np. klub sportowy, imprezy  

rekreacyjne i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy, itp.), 

• zajęcia pozalekcyjne artystyczne (np. plastyczne, muzyczne, taneczne, kółko teatralne, klub 

filmowy, kółko fotograficzne itp.), 

• nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym (np. koła przedmiotowe, SKS, zajęcia 

rozwijające wiedzę), 

• zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania (np. gry planszowe, gry dydaktyczne 

komputerowe, zajęcia kulinarne, garncarstwo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, itp.), 

• zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć  

edukacyjnych, tym organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych  

oraz wycieczek, 

• pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami,  

odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym 

dyżurem (wg planu dyżurów), 

• udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych/zbiorowych (doraźne zajęcia  

wyrównawcze), a także pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów 

przedmiotowych i innych form współzawodnictwa, 

• koordynacja pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie  

z planem pracy szkoły, 

• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania,  

wychowania i opieki, 

• udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich, 

• pełnienie funkcji w szkole (opiekun samorządu szkolnego, członek komisji rekrutacyjnej, 

członek komisji stypendialnej, koordynator piętra  itp.), 

• współpraca z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły, 

• uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej oraz indywidualne spotkania 

 z rodzicami, 

inne zadania nauczycieli wynikające z zadań statutowych szkoły 

DZIAŁ  X 

Zespoły nauczycielskie  

§ 54. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 



2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania  

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  

w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania.  

Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian 

kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego stałego i doraźnego zespołu powołuje dyrektor szkoły  

na wniosek nauczycieli wchodzących w skład zespołu.  Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w 

przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie 

problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie. 

8. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu 

– przewodniczący w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru 

osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy. 

9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi 

szkoły  w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.  

10. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy 

analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich 

dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

11. Przewodniczący przedkładają co najmniej jeden raz  w ciągu roku sprawozdanie z prac 

zespołu. 

12. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących 

zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan 

działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor szkoły. 

13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 



15. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej. 

DZIAŁ XI 

Obowiązek nauki  

§  55. Obowiązek nauki trwa od ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. 

§ 56. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 57. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność  

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  

w szkole. 

§ 58. Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi nauki do 

szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego szkołę obwodową, której dziecko mieszka,  

o realizacji obowiązku nauki lub zmianach.  

DZIAŁ XII 

Prawa i  obowiązki członków społeczności  szkolnej  

Rozdział 1. 

Członek społeczności szkolnej 

§ 59. 1.  Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony 

przez zasady  przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i  dziecka.    

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu  

na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  

pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.  

5. Traktowanie członków.  

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu; 

2) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę 

jego życia prywatnego; 



3)  szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły 

ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach 

religijnych lub  nauce religii; 

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

6) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

7) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

8) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

9) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych 

słów, zwrotów i gestów. 

10) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej  

lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

               6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w Szkole.  

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone  

przez ucznia szkody. 

8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły  

i kultywować jej tradycje. 

Rozdział 2. 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 60. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  

1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy 

2) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu szkoły  

oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 

4) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 

5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, 

klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych; 

6)  informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach 

szkolnych, rozkładu lekcji; 

7) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb  

i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły; 

8) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

9) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych; 

10) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w 

życiu szkoły, klasy, samorządu; 



11) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 

12) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat,  

pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 

13) uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych; 

14) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 

15) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy,  

złego traktowania lub wyzysku; 

16) poszanowania własnej godności; 

17) opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole; 

18) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

19) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu; 

20) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy 

domowej; 

21) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych  

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

22) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych 

przez dyrektora szkoły; 

23) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym   

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

24) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury; 

25) przestrzegania postanowień zawartych w statucie. 

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi  

w przypadku naruszenia praw ucznia. 

3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoła w ciągu 14 dniu  

od wystąpienia naruszenia praw ucznia. 

4. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od 

wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia. 

5. Uczeń w szkole ma obowiązek:  

1)  przestrzegania zasad kultury współżycia; 

2) dbania o honor i tradycje szkoły; 

3) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej; 

4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły  i wszystkim ludziom 

poprzez społeczne akceptowane formy; 



5) posiadać legitymację szkolną. 

§ 61. W ostatnim tygodniu nauki  (III klasa Branżowej Szkoły I stopnia i zmiana szkoły) uczeń ma 

obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta 

obiegowa. 

§ 62. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;  

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   

zainteresowanych; 

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje 

przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

8) zapraszać  obcych osób do szkoły. 

Rozdział 3. 

Nagrody 

§ 63.1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 

Samorządu Uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom; 

4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 

5) nagrody rzeczowe; 

4. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

5. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z 

regulaminem. 



Rozdział 4. 

Konsekwencje 

§ 64. 1. Ustala się następujące rodzaje konsekwencji: 

1) uwaga ustna nauczyciela; 

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag; 

3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika; 

4) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora; 

5) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

2. Od wymierzonych konsekwencji uczniowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej konsekwencji z 

wnioskiem o jej uzasadnienie; 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze  

do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia go o wymierzonej karze. 

Rozdział 5. 

 

Szczegółowe zasady wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 lub skreślenia z listy uczniów 

§ 65. 1. Rada  pedagogiczna   może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  

do  innej  szkoły lub w przypadku ucznia pełnoletniego – skreślenia z listy uczniów.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do  będące złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  

szkoły lub skreślenia z listy uczniów: 

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla 

innych  uczniów lub  pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub 

naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień statutu Szkoły mimo zastosowania  wcześniejszych środków 

dyscyplinujących;  

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;  



12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej 

szkoły. 

DZIAŁ XIII 

Wewnątrzszkolne  zasady  oceniania  

Rozdział 1. 

Informacje ogólne 

§ 66. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,  

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

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

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  



1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i 

dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych 

z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  

o postępach i trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania  

i pisemnych prac uczniów; 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  

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

§ 67. W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.  

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji  

7)  w oparciu o okresową ewaluację; 

Rozdział 2. 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

§ 68. 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  

(prawnych opiekunów) o:  

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych 

i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego  programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 



3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2. Wychowawca indywidualny lub wychowawca oddziału na początku każdego roku 

szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym spotkaniu z rodzicami w miesiącu wrześniu; 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowanka; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

§ 69. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opisuje rozdział IX Statutu 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy.  

 

Rozdział 3 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

§ 70. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem,      otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim   

 i ponad wojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się  

na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji 

na poziomie niższej oceny. 

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

nauczania. 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym  

przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

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

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 

oraz zaświadczeń.  

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 

prowadzonej przez szkołę. 



11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów  

przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym 

nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje 

„dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły  

lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły  

i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia uczeń  

lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej  

lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły. 

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek 

bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,  

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia  odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –   

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 

szkół; 

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

 lub środowiska szkolnego. 

 

DZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe  

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

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów  

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty. 

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

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

przepisy. 

§ 72. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 



3) organu prowadzącego szkołę; 

4)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2.   Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

§ 73. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 

w statucie. 

 


