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Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii  w  Uniwersytecie  Ludowym  w  Radawnicy,  zwany 

dalej „Ośrodkiem” funkcjonuje w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 30 stycznia 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005 Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.).

3. Akt Założycielski Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radawnicy z dnia 7  lipca 

2008 roku, Rady Generalnej Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe.

4. Uchwała  nr  1/VII/2008  Rady  Generalnej  Stowarzyszenia  Polskie  Uniwersytety 

Ludowe  z  dnia  07  lipca  2008  roku  w  sprawie  założenia  Młodzieżowego  Ośrodka 

Socjoterapii w Uniwersytecie Ludowym  w Radawnicy.

5.   Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  maja  2011  r.  w  sprawie 

rodzajów  i  szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 

631).

6. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624 ze zm.).

7. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  7  marca  2005  r.                       

w  sprawie  ramowych  statutów placówek publicznych  (Dz. U.  z  2005  r. Nr  52,  poz. 

466).

8. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  26  lipca  2004  r.                         

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania 

i  pobytu  nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym 

ośrodku  socjoterapii  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  178,  poz.  1833)  i  zmieniające  je 

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  grudnia  2010  r.  (Dz.  U.                     

z 2011 r. Nr 9, poz. 41).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007  r. w sprawie 

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy 

oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów w  szkołach  publicznych  (Dz.  U.           



z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianą z 31 marca 2009r. Dz.U. z 2009 r. Nr 58, poz. 

475).

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008  r. w sprawie 

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego                   

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 532).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

13.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002 

r.        w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach              

i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami w Dz. U. z 2009 r. Nr 139, 

poz. 1130 i Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz.1408).

14.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  maja  2011  r.  w  sprawie 

rodzajów  i  szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez  rodziców  za  pobyt  ich  dzieci  w  tych  placówkach  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  109, 

poz.631).

15. Pozostałych przepisów w zakresie prawa oświatowego.

10.  Postanowień niniejszego statutu.



ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Ośrodek nosi nazwę Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i jest placówką publiczną.

§ 2

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest częścią Uniwersytetu Ludowego  w Radawnicy.

§ 3

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują odrębne przepisy.

 

§ 4

Siedzibą  Ośrodka  jest  Uniwersytet  Ludowy  w  Radawnicy  ul.  Uniwersytecka  6,                                         

77-400 Złotów.  

§ 5

Organem  prowadzącym  Ośrodek  jest  Stowarzyszenie  Polskie  Uniwersytety  Ludowe,  który 

używa skrótu nazwy SPUL.

 

§ 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty  w Poznaniu.



§ 7

Ośrodek używa pieczęci  o treści:

SPUL – Uniwersytet Ludowy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

w Radawnicy

ul. Uniwersytecka 6

77-400 Złotów,

tel. 067 263 13 10

Szkoła Podstawowa

Radawnica

ul. Uniwersytecka 6

77-400 Złotów

tel. 067 263 13 10

  

Okrągła duża:

Szkoła Podstawowa w Radawnicy

Okrągła mała:

Szkoła Podstawowa w Radawnicy

 

§ 8

W skład Ośrodka wchodzi :

1) Szkoła Podstawowa Specjalna,

2) Grupy wychowawcze.

3) Internat

 § 9

Ośrodek  posiada  36  miejsc  i  jest  placówką  przeznaczoną  dla  chłopców  w  normie 

intelektualnej zagrożonych niedostosowaniem społecznym.



ROZDZIAŁ II

 CEL I ZADANIA OŚRODKA

§ 10

1. Celem  placówki  jest  umożliwienie  wychowankowi,  obarczonemu  symptomami 

niedostosowania  szkolnego  i  społecznego,  prawidłowego  funkcjonowania                               

w społeczeństwie, zapobieganie marginalizacji i uzależnieniom oraz zapewnienie mu 

optymalnego startu życiowego.

2. Cel,  o  którym  mowa  w  ust.1,  realizowany  jest  we  współpracy  z  rodzicami 

(opiekunami  prawnymi)  wychowanków,  instytucjami  powołanymi  do  zwalczania 

patologii oraz sądami.

                                                                  

§ 11

1. Do  zadań  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  należy  eliminowanie  przyczyn                  

i  przejawów  zaburzeń  zachowania,  przygotowanie  wychowanków  do  życia 

zgodnego  z  obowiązującymi  normami  prawnymi  i  społecznymi  oraz  zdobycie 

umiejętności niezbędnych do kontynuowania i ukończenia szkoły podstawowej.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, realizowane są poprzez:

a. organizowanie  zajęć  dydaktycznych,  profilaktyczno  -  wychowawczych, 

terapeutycznych i socjoterapeutycznych,

b. organizowanie  zajęć  dodatkowych  uwzględniających  potrzeby  i  możliwości 

rozwojowe wychowanków,

b.wspomaganie  wychowanków  w  zakresie  nabywania  umiejętności  życiowych, 

ułatwiających  funkcjonowanie  społeczne,  organizację  specjalistycznych  działań 

socjoterapeutycznych  umożliwiających  zmianę  postaw  i  osiągnięcie  pozytywnych, 

trwałych zmian w zachowaniu wychowanków,



c. wspieranie  rodziców  (opiekunów  prawnych)  w  pełnieniu  funkcji  wychowawczej                   

i  edukacyjnej,  w  tym  w  rozpoznawaniu,  wspomaganiu   i  rozwijaniu  potencjalnych 

możliwości dzieci i młodzieży, 

d. udzielanie pomocy rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcom  i nauczycielom 

w  zakresie  doskonalenia  umiejętności  niezbędnych  we  wspieraniu  rozwoju 

młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

e. pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości 

i  zainteresowań  wychowanków  oraz  współpracy  w  tym  zakresie    z  rodzicami 

(opiekunami  prawnymi),  szkołami  oraz  ośrodkami  pomocy  społecznej  i  innymi 

instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka,

f. podejmowanie  działań  interwencyjnych  w  przypadku  zachowań  wychowanków 

zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

ROZDZIAŁ III

ORGANY OŚRODKA

§ 12

1. Organami  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  w  Uniwersytecie  Ludowym                         

w Radawnicy są:

1) Dyrektor Ośrodka,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Zespół Wychowawczy,

4) Samorząd Wychowanków.

2. Statut Ośrodka zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 13

1. Dyrektor Ośrodka jest jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej .

2.   Dyrektor  Ośrodka  w  ramach  jednoosobowego  kierownictwa  i  jednoosobowej 

odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt 

pracy  dydaktyczno-wychowawczej,  opiekuńczej  i  administracyjno-gospodarczej 



Ośrodka oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników. 

3. Do kompetencji Dyrektora Ośrodka w szczególności należy:

a. kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c. sprawowanie opieki nad wychowankami (uczniami) oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania 

prozdrowotne,

d. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących,

e. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

b. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Ośrodka,

c. 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  oraz  Uniwersytetem  Ludowym  w  Radawnicy,  zapewniając 

bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami .

6.   W  czasie  nieobecności  Dyrektora  Ośrodka  zastępuje  go  osoba  przez  niego 

upoważniona.

7.   Szczegółowy  tryb  powołania  i  odwołania  Dyrektora  Ośrodka  określają  odrębne 

przepisy

8. Dyrektor  Ośrodka  wykonuje  również  inne  zadania  wynikające  z  przepisów 

szczególnych. 

9. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z  przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  Dyrektor  Ośrodka 

niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  placówkę  oraz  organ  sprawujący 

nadzór  pedagogiczny.  Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  w  porozumieniu                 

z  organem  prowadzącym  placówkę  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej 

niezgodności  z  przepisami  prawa.  Rozstrzygnięcie  organu  sprawującego  nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 



10. Dyrektor przedkłada Radzie Pedagogicznej nie  rzadziej niż dwa razy w ciągu  roku 

ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

placówki. 

11. Przedstawia  do  31  sierpnia  każdego  roku  szkolnego  wyniki  i  wnioski  ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

12.   Podaje  do  publicznej  wiadomości  do  15  czerwca  szkolny  zestaw  podręczników, 

który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.

13. Dopuszcza  do  użytku  szkolnego  programy  nauczania,  po  zaopiniowaniu  ich  przez 

Radę Pedagogiczną.

 

§ 14

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą:  Dyrektor  Ośrodka  i  wszyscy  pracownicy 

pedagogiczni  zatrudnieni  w  Ośrodku.  W  zebraniach  Rady  Pedagogicznej  mogą 

również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego 

za  zgodą  lub  na wniosek Rady  Pedagogicznej, w  tym  przedstawiciele  stowarzyszeń 

i  innych  organizacji,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza 

lub  rozszerzenie  i  wzbogacenie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i 

opiekuńczej Ośrodka.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej  są organizowane przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,                         

w  każdym  okresie  w  związku  z  klasyfikowaniem  i  promowaniem  uczniów,  po 

zakończeniu  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  oraz  w  miarę  bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą  być  organizowane  na wniosek  organu  sprawującego  nadzór 

pedagogiczny, z  inicjatywy Dyrektora Ośrodka albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej.

5. Przewodniczący  prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest 

odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  i  porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a. zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,

b. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,



c. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych                       

w Ośrodku,

d.  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,

e. udzielenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,

f. cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a. organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                   

i pozalekcyjnych,

b. programy  z  zakresu  kształcenia  ogólnego  przed  dopuszczeniem  do  użytku  w 

szkole działającej w Ośrodku,

c.   przedstawione  przez  Dyrektora  propozycje  realizacji  dwóch  obowiązkowych 

godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

d.   wnioski  Dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i  innych 

wyróżnień,

e.  propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac        

i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

f. propozycje Dyrektora Ośrodka dotyczące kandydatów do powierzenia  im funkcji 

kierowniczych w szkole.

8. Dyrektor  Ośrodka  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa.                               

O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  Dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka albo jego zmian.

10.Rada  Pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.  Zebrania  Rady  są 

protokołowane.

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej,  które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków  (uczniów)  lub  ich 

rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12. Rada Pedagogiczna może  występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek          

o  odwołanie  z  funkcji  Dyrektora  lub  do  Dyrektora,  o  odwołanie  osoby  pełniącej 

inną  funkcję  kierowniczą  w  Ośrodku.  W  powyższym  przypadku  organ  prowadzący 



Ośrodek  lub  Dyrektor  są  zobowiązani  w  ciągu  14  dni  od  otrzymania  uchwały  Rady 

Pedagogicznej przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

13.W warunkach nieistnienia Rady Ośrodka  jej  kompetencje w  zakresie  przewidzianym               

w ustawie przejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 15

1. Zadaniem Zespołu Wychowawczego jest okresowa ocena sytuacji wychowanków.

2. Zespół Wychowawczy jest powoływany przez Dyrektora Ośrodka.

3. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy min:

a. diagnozowanie problemów wychowanka,

b. ustalanie  indywidualnego  programu  pracy  z  wychowankiem,  odpowiednio 

terapeutycznego  jak  i  socjoterapeutycznego,  na  podstawie  projektu 

przygotowanego przez wychowawcę grupy,

c. analizowanie  stosowanych  metod  pracy  z  wychowankiem  i  wybór  skutecznych 

form pomocy,

d. okresowe  ocenianie  efektów  pracy  z  wychowankiem  i  jego  środowiskiem 

rodzinnym,

e.prognozowanie  oczekiwanych  efektów  działań  odpowiednio 

socjoterapeutycznych lub terapeutycznych.

f. wnioskowanie  do  Dyrektora  Ośrodka  o  przeniesie  wychowanka  do  innego 

ośrodka, na podstawie oceny zasadności pobytu wychowanka w ośrodku.

4. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą:

a.Dyrektor, bądź upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

b.wychowawca grupy odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu pracy z 

wychowankiem, odpowiednio socjoterapeutycznego lub terapeutycznego,

c.pedagog,

d.psycholog,

e. inni specjaliści – w zależności od potrzeb.

 

§ 16

1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej "Samorządem".



2. Samorząd tworzą wszyscy członkowie Ośrodka.

3. Samorząd  jest  powoływany  na  początku  każdego  roku  szkolnego  podczas  zebrania 

wszystkich obecnych wychowanków.

4. Samorząd  powołuje  się    w wyborach  równych  i  tajnych. W wyborach  biorą  udział 

wszyscy wychowankowie Ośrodka.

5. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  regulamin  uchwalany 

przez  ogół  wychowanków  w  głosowaniu  równym,  tajnym  i  powszechnym.  Organa 

Samorządu są reprezentantami ogółu wychowanków.

6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.

7. Samorząd  może  przedstawiać  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi  wnioski                       

i  opinie  we  wszystkich  sprawach  Ośrodka,  w  szczególności  dotyczących  realizacji 

podstawowych praw uczniów i wychowanków, takich jak: 

a) prawo  do  organizacji  życia  Ośrodka,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych 

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania 

własnych zainteresowań,

b) prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celem                               

i stawianymi wymaganiami,

c)prawo  do  zapoznania  się  z  systemem  wychowawczo  -  terapeutycznym 

stosowanym w Ośrodku i w danej grupie (klasie, oddziale),

d) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz funkcjonowaniu 

na zajęciach pozalekcyjnych, 

e) prawo do redagowania i wydawania gazety (gazet) Ośrodka,

f) prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz 

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi 

Ośrodka,

g) prawo do wyboru spośród kadry pedagogicznej Ośrodka osoby pełniącej  funkcję 

opiekuna samorządu.

§ 17

1. Organy Ośrodka współpracują ze sobą w celu: 

a. podejmowania decyzji w granicach posiadanych kompetencji,

b. umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka,



c. zapewnienia  bieżącej  wymiany  informacji  pomiędzy  organami  Ośrodka                 

o podejmowanych i planowanych działaniach.

2. Mediatorem w sporach między organami Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka. 

 

§ 18

1. Organy Ośrodka przedstawiają  swoje wnioski  i opinie Dyrektorowi Ośrodka  lub Radzie 

Pedagogicznej w formie pisemnej.

2. Wnioski  i  opinie  są  rozpatrywane w  terminie  14  dni  przez Dyrektora Ośrodka,  a  przez 

Radę Pedagogiczną w ciągu najbliższego posiedzenia.

3. Organy  Ośrodka  informują  się  wzajemnie  o  efektach  swojej  pracy  i  planowanych 

działaniach nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

§ 19

1. Spory wynikłe pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje: 

a. wychowawca  klasy  –  w  przypadku  konfliktu  pomiędzy  nauczycielami 

uczącymi  w danej klasie, a uczniami tej klasy,

b. Dyrektor  Ośrodka  –  jeżeli  rozstrzygnięcie  wychowawcy  nie  zakończyło 

konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 strony sporu mogą wnieść odwołanie 

do Rady Pedagogicznej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

3. Postępowanie  w  sprawie  sporu  pomiędzy  nauczycielami  prowadzi  Dyrektor  Ośrodka.           

W  przypadku  niezakończenia  sporu  postępowanie  wszczyna  Rada  Pedagogiczna  na 

wniosek  jednej  ze  stron  skierowany  do  Dyrektora  Ośrodka,  w  terminie  14  dni  od 

otrzymania wniosku.

4. Spory pomiędzy Dyrektorem Ośrodka, a nauczycielami, wychowawcami rozpatruje Rada 

Pedagogiczna.

5. Spory  wynikłe  pomiędzy  rodzicami,  a  innymi  organami  Ośrodka  rozwiązuje  Dyrektor 

Ośrodka, a w przypadku nierozwiązania sporu – Rada Pedagogiczna.

6. Od  rozstrzygnięcia  Rady  Pedagogicznej  w  przypadku,  o  których  mowa  w  pkt  3,  4,  5 

stronom konfliktu przysługuje odwołanie do organu  sprawującego nadzór pedagogiczny 

stosownie  do  kompetencji  tego  organu  i  organu  prowadzącego,   w  terminie  14  dni  od 



daty otrzymania lub przyjęcia do wiadomości stanowiska Rady Pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 20

Ośrodek  prowadzi  działalność  w  ciągu  całego  roku  kalendarzowego,  we  wszystkie  dni 

tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Na potrzeby remontów 

oraz innych niezbędnych działań organizacyjnych, można wykorzystać okresy wolne od zajęć 

szkolnych, poprzez urlopowanie wychowanków.

§ 21

Warunki i formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi)  i instytucjami powołanymi 

do  zwalczania  patologii  oraz  sądami,  zawiera  program  wychowawczy  realizowany                                 

w Ośrodku.

§ 22

Warunki  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym  wynikają  z  programów  opracowanych                  

  i realizowanych przez pracowników pedagogicznych Ośrodka.

 

§ 23

Ośrodek  zapewnia  wychowankom  realizację  obowiązku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej 

Specjalnej oraz całodobową opiekę w internacie.

  

§ 24

Podstawową  formą  organizacyjną  pracy  z  wychowankami  w  Ośrodku  jest  grupa 

wychowawcza, która liczy od 8 – 12 wychowanków.

§ 25



1. Obowiązek  szkolny,  w  formie  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych,  realizują    

wychowankowie w wieku od 10 do ukończenia18  roku życia. W przypadku osiągnięcia 

pełnoletności w  trakcie  trwania  roku  szkolnego, Dyrektor  po  pozytywnym  rozpatrzeniu 

wniosku  wychowanka  może  umożliwić  ukończenie  klasy,  pomimo  osiągnięcia 

pełnoletności przez wychowanka.

2. Podczas  zajęć  szkolnych  opiekę  nad  wychowankami  sprawują  nauczyciele,  a  podczas 

przerw nauczyciele dyżurni.

3. Podczas działań pozalekcyjnych opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy grup.

 

§ 26

Ośrodek  zapewnia  wychowankom  opiekę  zdrowotną  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi 

placówek oświatowych.

  

§ 27

Organizację pracy Ośrodka na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny opracowany         

i zatwierdzony do realizacji zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

§28

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Ośrodku przez 5 dni w  tygodniu,  lecz dopuszcza się 

możliwość  prowadzenia  zajęć  dydaktycznych  prze  6  dni  w  tygodniu.  Czas  trwania  zajęć 

dydaktycznych w tygodniu na dany rok szkolny ustala się przed jego rozpoczęciem najpóźniej 

do 31 sierpnia danego roku.

ROZDZIAŁ V

 PRACOWNICY OŚRODKA

 

§ 29



1. W Ośrodku zatrudnieni są następujący pracownicy:

- Dyrektor Ośrodka,

- pedagog,

- psycholog,

- nauczyciele,

- wychowawcy grup.

2. Obsługę  finansowo  –  administracyjną  i  gospodarczą  zapewnia  Uniwersytet  Ludowy           

w Radawnicy.

3. Normy zatrudnienia określa arkusz organizacyjny.

4. Zasady  zatrudniania  pracowników Ośrodka,  o  którym mowa w  ust.  1,  określają  inne 

przepisy.

  

§ 30

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Ośrodka, zwani dalej nauczycielami, są odpowiedzialni 

za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

2. Nauczyciele realizują ogólne obowiązki dydaktyczno - wychowawcze:

a) wychowywanie  i  nauczanie powierzonych  im wychowanków – uczniów  w oparciu            

o znajomość rodzaju i stopnia występujących zaburzeń,

b) uwzględnienie  w  działalności  dydaktyczno  -  wychowawczej  ustaleń  wynikających            

z  badań  psychologiczno  -  pedagogicznych,  zaleceń  zespołu  wychowawczego                               

i nauczycielskiego,

c) dobieranie  i  stosowanie  właściwych  i  efektywnych  metod  postępowania  z  uczniem 

zgodnie  z  zasadami  pedagogiki  i  założeniami  planu  terapii,  który  uwzględnia  

indywidualne potrzeby i możliwości ucznia,

d) aktywne uczestnictwo w procesie terapeutycznym swoich uczniów.

3. W zakresie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczyciele:

a. organizują swoją pracę w oparciu o podstawy programowe oraz wewnątrzszkolny        i 

przedmiotowy system oceniania, wykorzystując formy  i metody pracy uznane  przez 

współczesną naukę i obowiązujące w Ośrodku koncepcje socjoterapeutyczne,

b. odpowiadają za powierzoną mu grupę uczniów - wychowanków:



- atrakcyjnie  i  ciekawie  prowadzą  zajęcia  lekcyjne,  stosując  aktywizujące 

metody pracy  dydaktycznej,

- troszczą  się  o  optymalnie  wysoki  –  dostosowany  do  możliwości  uczniów 

poziom nauczania.

c. w  ramach  realizacji  pensum  dydaktycznego,  przebywają  cały  czas  z  uczniami, 

zgodnie  z planem lekcji i grafikiem dyżurów w czasie  przerw śródlekcyjnych,

d. dążą do stworzenia w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji,

e. kształtują nawyki systematyczności i sumienności,

f. rozwijają  samodzielność  –  organizując  i  prowadząc  atrakcyjne  zajęcia  dążą  do 

rozwijania motywacji i zainteresowań,

g. w  uzgodnieniu  z  Dyrektorem  poprawiają  wystrój  i  estetykę  pomieszczeń  -  klas, 

odpowiadają za utrzymanie w nich czystości i porządku,

h. utrzymują  stały  kontakt  z  wychowawcami  grupy,  psychologiem  i  pedagogiem, 

uzgadniają  z  nimi  i  konsultują  zespołowe  bądź  indywidualne  oddziaływanie 

korekcyjne,

i. wyrabiają  pozytywną  motywację  do  nauki,  zobowiązani  są  do  dopilnowania,  aby   

uczniowie  zapisali  zadanie  domowe  i  inne  zalecenia  dotyczące  realizacji  materiału 

dydaktycznego,

j. aktywnie uczestniczą w spotkaniach zespołu wychowawczego i nauczycielskiego,

k. dążą  do wszechstronnego  poznania  ucznia w  oparciu  o  dokumentację wychowanka, 

wymianę doświadczeń z innymi pracownikami Ośrodka i obserwacje własne,

l. opracowują i prowadzą obowiązującą dokumentację:

- kontrakt z klasą,

- kontrakty indywidualne,

- materiały z badania osiągnięć uczniów dla klasy  i  indywidualne dla każdego 

ucznia,

- sprawozdanie z realizacji założeń za dane półrocze,

- dziennik zajęć lekcyjnych,

- arkusze obserwacji wychowanka z bieżącymi wpisami,

- notatki dot. kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów,

- w  dziennikach  zajęć  lekcyjnych  –  analizy miesięczne  efektów  edukacyjnych 

klasy i ucznia.

4.  W zakresie dyscypliny pracy nauczyciele:



a. punktualnie rozpoczynają lekcje,

b. informują  o  przewidywanej  nieobecności  w  pracy  najpóźniej  przed  rozpoczęciem 

bloku lekcyjnego, w którym mieści się powierzona im jednostka lekcyjna,

c. w  przypadku  nieodebrania  dzieci  przez  innego  nauczyciela  lub  wychowawcę, 

nauczyciel pozostaje w pracy zgłaszając to Dyrektorowi,

d. przestrzegają dziennego planu lekcji i dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych,

e. wszelkie zmiany rozkładu lekcji uzgadniają z Dyrektorem Ośrodka,

f. biorą  udział  w  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej  oraz  zebraniach  zespołu  

wychowawczego i nauczycielskiego.

5.  W ramach obowiązków służbowych nauczyciele ponadto: 

a. ponoszą odpowiedzialność materialną za sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące 

się   w dyspozycji Ośrodka,

b. przestrzegają  Statutu  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii,  uchwał  Rady 

Pedagogicznej, zarządzeń Dyrektora Ośrodka oraz Zespołu Wychowawczego,

c. wykonują inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

 

§ 31

1. Psycholog wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych poprzez: 

a.prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych,  dotyczących  uczniów, 

wychowanków,   w  tym  diagnozowanie  potencjalnych  możliwości  oraz  wspieranie 

mocnych stron wychowanka, ucznia,

b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanków, 

określenia  odpowiednich  form  pomocy  psychologiczno  -pedagogicznej,  w  tym 

działań  profilaktycznych,  mediacyjnych    i  interwencyjnych  wobec  wychowanków, 

rodziców, nauczycieli i wychowawców,

c.organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej   dla  uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,

d.minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w ośrodku i poza 

nim,

e. wspieranie  wychowawców  klas  szkolnych  i  grup  oraz  Zespołu  Wychowawczego                   

i  innych  zespołów  problemowo  -  zadaniowych  w  działaniach  wynikających                                 



z grupowych i indywidualnych programów korekcyjnych, programu wychowawczego 

i programu profilaktyki Ośrodka,

f. dokumentowanie  w/w  działań,  zgodnie  z  potrzebami  Ośrodka  i  odnośnymi 

przepisami.

§ 32

1. Pedagog  szkolny organizuje  zajęcia  specjalistyczne  i  wychowawcze  oraz  wspomaga 

działania nauczycieli i wychowawców poprzez:

a. aktywny  udział  w  opracowywaniu  programu  i  planu  pracy  ośrodka  -  wspólnie             

z Dyrektorem Ośrodka,

b. planowanie  tematyki  szkoleniowej  rady  pedagogicznej  –  we  współpracy                                 

z Dyrektorem Ośrodka,

c. konsultowanie  indywidualnych  programów  edukacyjnych  i  wynikających  z  nich 

indywidualnych planów pracy,

d. koordynację promocji śródrocznej uczniów:

- przeprowadzenie  szkolenia  wszystkich  członków  Rady  Pedagogicznej                         

w zakresie organizacji i przebiegu promocji śródrocznej, na początku każdego 

roku szkolnego,

- przeprowadzenie  konsultacji  ze  wszystkimi  nauczycielami  w  sprawie 

wniosków poszczególnych uczniów, ubiegających się   o taką promocję, przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej w tej sprawie,

- kontrola przebiegu i efektów przeprowadzonych promocji śródrocznych,

e.bieżący  monitoring  postępów  i  problemów  edukacyjnych  wychowanka, 

opracowywanie zaleceń dla nauczycieli i wychowawców,

f. prowadzenie korespondencji: ze szkołami macierzystymi,  rodzicami  (opiekunami 

prawnymi),  sądami  i  innymi  instytucjami  oraz  osobami  uprawnionymi                                         

i zobligowanymi do zainteresowania sprawami ucznia,

g. sporządzanie  półrocznych  i  rocznych  analiz  pracy  szkoły  (w  tym  raportu),  na 

podstawie materiału uzyskanego od nauczycieli przedmiotów  i wychowawców,

h. podejmowanie  działań  związanych  z  preorientacją  zawodową  –  we  współpracy              

z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami grup,

i. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka.



j. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 33

1. Wychowawca grupy koordynuje całość procesu socjoterapeutycznego w odniesieniu do 

powierzonej mu przez Dyrektora grupy wychowanków Ośrodka.

2. W zakresie bezpośredniej pracy wychowawczo - opiekuńczej z grupą:

a. w czasie godzin pracy jest cały czas z wychowankami, odpowiada za powierzoną mu 

grupę wychowanków, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie, higienę osobistą,

b. organizuje  i  prowadzi  pracę  opiekuńczo  -  wychowawczą    i  socjoterapeutyczną                       

w grupie, w oparciu o miesięczne plany pracy wychowawczej i tygodniowe założenia 

terapeutyczno  -  korekcyjne  i  wychowawcze,  opracowane  wspólnie  z  wychowawcą 

prowadzącym grupy, wynikające  z programu  i  planu pracy  socjoterapeutycznej  oraz 

ustaleń Zespołu Wychowawczego,

c. buduje  w  grupie  atmosferę  gwarantującą  każdemu  z  wychowanków  poczucie 

bezpieczeństwa i stwarzającą poczucie przynależności,

d. kształtuje nawyki prawidłowego funkcjonowania społecznego: 

- współżycia w grupie, życzliwości, prawdomówności, kulturalnego zachowania 

się, samoopanowania,  dyscypliny,  poczucia  odpowiedzialności,  poczucia 

obowiązku, prawidłowej strukturalizacji czasu,

- uczy konstruktywnego, racjonalnego rozwiązywania konfliktów,

- rozwija samodzielność wychowanków,

e. prowadzi  codzienne  spotkania  tzw.  „Małej  społeczności”,  podczas  którego  pilotuje  

rozliczenie  z  zadań  całej  grupy  i  każdego  jej  uczestnika,  nakreśla  nowe  zadania,   

wyjaśnia i prawidłowo rozwiązuje konflikty i trudne sytuacje wychowawcze,

f.Rozwija  zainteresowania  pozaszkolne  wychowanków,  organizuje  atrakcyjne 

zajęcia   w  czasie  wolnym  oraz  zajęcia  na  rzecz   utrzymania    i  poprawy  ładu  oraz 

estetyki otoczenia  ośrodka,

g.sprawdza  przygotowanie  do  zajęć  szkolnych,  w  miarę  zgłaszanych  przez 

wychowanka   bądź  samodzielnie  zaobserwowanych  trudności  pomaga w  odrabianiu 

pracy domowej,



h. wdraża  wychowanków  do  utrzymania  czystości  osobistej  i  samoobsługi,  w  tym 

zakresie:  organizuje  przeglądy  czystości  ich  garderoby,  ręczników,  pościeli, 

pomieszczeń mieszkalnych, świetlic i sanitariatów,

i. w uzgodnieniu z kierownictwem poprawia wystrój oraz estetykę pomieszczeń grupy          

i Ośrodka, zagospodarowuje wraz z wychowankami tablicę grupy.

j. w  kontakcie  z  rodzicami  (opiekunami  prawnymi)  dziecka  egzekwuje  od  nich 

wyposażenie wychowanka w odzież, przybory toaletowe i szkolne,

k. w  przypadku  stwierdzenia  zachorowania  dziecka  zapewnia  mu  właściwą  pomoc                   

i opiekę, powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o chorobie dziecka,

l. w razie nieszczęśliwego wypadku wychowawca pełniący dyżur w grupie:

- organizuje natychmiastową pomoc doraźną,

- powiadamia o wypadku Dyrektora Ośrodka,

- sprawuje  opiekę  nad  wychowankiem,  który  uległ  wypadkowi,  do 

czasu   zapewnienia   właściwej   pomocy   medycznej.  Pozostali 

pracownicy   Ośrodka   zobowiązani  są  do    udzielenia    mu 

wszelkiej   możliwej  pomocy                   w  zapewnieniu  opieki pozostałym 

uczestnikom grupy i spowodowaniu jak najszybszej interwencji medycznej,

- sporządza protokół wypadku w 2 egzemplarzach i dostarcza go,  Dyrektorowi 

Ośrodka.

3.  W ramach pozostałego czasu pracy wychowawca:

a. utrzymuje  stały  kontakt  z  pracownikami  pedagogicznymi  szkoły  w  celu  uzyskania 

informacji  o  postępach  i  problemach  edukacyjnych  swoich  wychowanków   oraz 

opracowaniu  wspólnej  z  wychowawcą  klasy  i  nauczycielami  przedmiotu  strategii 

sukcesu  szkolnego  tych  wychowanków.  Notatki  z  tych  kontaktów  zamieszcza                         

w teczce osobowej wychowanka,

b. dąży do wszechstronnego poznania dziecka. Kontaktuje się z  rodzicami, opiekunami 

prawnymi dzieci oraz instytucjami obligatoryjnie zainteresowanymi sytuacją dziecka,

c.prowadzi  systematyczną,  bieżącą  diagnozę  każdego  z  powierzonych  sobie 

wychowanków  w  oparciu  o  dokumentację,  wywiady  środowiskowe,  wnioski                               

z  własnej    obserwacji.  Opracowuje  metody  i  narzędzia  diagnostyczne,  organizuje 

sytuacje   diagnostyczne,  informacje  diagnostyczne  zamieszcza  w  teczce  osobowej 

wychowanka,



d.opracowuje  dokumentację  wychowanków  i  grupy,  program  i  plan  pracy 

socjoterapeutycznej  z każdym z powierzonych sobie dzieci,

e. uczestniczy w spotkaniach Zespołu Wychowawczego i Rady Pedagogicznej Ośrodka. 

Przygotowuje  materiał  diagnostyczny  omawiany  na  spotkaniu  zespołu,  opracowuje 

wnioski  ze  spotkania,  w  oparciu  o  te  wnioski,  dokonuje  modyfikacji  programów                     

i planów pracy socjoterapeutycznej,

f. wypracowuje propozycje do programu wychowawczego Ośrodka, monitoruje przebieg 

procesu terapii, dokonuje ewaluacji efektów tego procesu. 

4.  W zakresie obowiązującej dokumentacji:

a) wychowawca grupy sporządza:

- korespondencję  lub  notatki  z  rozmów  (także  telefonicznych)  ze  szkołami 

środowiskowymi,  sądami  i  innymi  instytucjami,  dotyczących  problemów      

wychowanka,

- arkusze  diagnostyczne  (w  tym  arkusz  obserwacji  wychowanka  z  bieżącymi 

wpisami),

- miesięczne  plany  pracy  wychowawczej  w  grupie  z  uwzględnieniem 

różnorodnych form zajęć i  indywidualnych programów socjoterapeutycznych, 

tygodniowe plany  zadań grupowych i indywidualnych,

- dziennik pracy wychowawczej w grupie.

5.   W zakresie dyscypliny pracy wychowawca:

a. przestrzega godzin dziennego rozkładu zajęć,

b.punktualnie  rozpoczyna  dyżur,  odbiera  dzieci  bezpośrednio  od  nauczyciela 

kończącego blok zajęć szkolnych lub od wychowawcy kończącego dyżur,

c. w przypadku nieodebrania dzieci przez nauczyciela lub wychowawcę, który powinien  

je  przejąć  zgodnie  z  harmonogramem  pracy,  wychowawca  pozostaje  na  dyżurze 

zgłaszając ten fakt Dyrektorowi Ośrodka.

6. W ramach obowiązków służbowych wychowawca ponadto:

a. przestrzega  Regulaminu  Pracy  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii,  uchwał  Rady 

Pedagogicznej, zarządzeń Dyrektora oraz zaleceń Zespołu Wychowawczego,

b. ponosi odpowiedzialność materialną za znajdujący się w jego dyspozycji sprzęt,

c. wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

 

§ 34



1. Podstawowym  obowiązkiem wychowawcy  nocnego jest  zapewnienie  trwania  ciszy 

nocnej od godz. 22 00 do godz. 6 00.

2. W zakresie sprawowania opieki nad powierzonymi mu wychowankami:

a. przejmuje  opiekę  nocną  grupy  bezpośrednio  od  wychowawcy  w  pomieszczeniach 

grupy,   uzyskuje  od  wychowawcy  informacje  dotyczące  stanu  zdrowia,  napięcia 

emocjonalnego  wychowanków,  zaistniałych  konfliktów  i  wszelkich  innych 

czynników,  które mogą mieć wpływ na  funkcjonowanie wychowanków  i mogących 

być powodem wystąpienia zaburzeń w ich zachowaniu,

b. przejmuje pomieszczenia grup w stanie właściwej czystości i porządku,

c. zapewnia  bezpieczeństwo  wychowankom  w   zakresie  kształtowania  ich  relacji 

interpersonalnych  eliminacja  i  minimalizowanie  relacji  rówieśniczych    opartych  na 

przemocy zaburzania przebiegu ciszy nocnej przez dzieci nadaktywne i nadpobudliwe,

d. dobiera  i  stosuje  zindywidualizowane  (w  oparciu  o  znajomość  rodzaju    i  stopnia 

występujących  zaburzeń)  właściwe  i  efektywne  metody  postępowania   w  stosunku  

do  wychowanka,  zgodnie  z  zasadami  pedagogiki  i  założeniami  planu  terapii, 

który  uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości wychowanka,

e. zapewnia  poczucie  bezpieczeństwa  wychowankom,  u  których  odpoczynek  nocny 

zaburzony jest w wyniku dysfunkcyjności emocjonalnej lub fizjologicznej,

f. w  przypadku  wystąpienia  problemów  wychowawczych,  których  nie  jest  w  stanie 

samodzielnie  rozwiązać,   powiadamia  o  tym  Dyrektora  Ośrodka,  bezzwłocznie                         

i skutecznie,

g. w razie nieszczęśliwego wypadku udziela pierwszej pomocy, a jeśli jest to konieczne  

-  wzywa  pogotowie  i  powiadamia  Dyrektora  Ośrodka,  zapewniając  sobie  pomoc 

opiekuna nocnego w zakresie opieki nad pozostałymi wychowankami,

h. rano  dokonuje  stosownego  wpisu  w  dzienniku  nocnym  (liczba  wychowanków                         

w grupach,  informacje dotyczące  funkcjonowania dzieci)  oraz  zgłasza wychowawcy 

przyjmującemu grupę, wystąpienie np. dolegliwości chorobowych itp.

3. W zakresie nadzoru nad obiektem, w którym przebywają wychowankowie:

a. sprawdza  zabezpieczenie  budynku  (tj.  zamknięcie  drzwi,  okien,  klas  itp.)  przed 

przejęciem  od  wychowawców  grupy  dzieci.  Podczas  dyżuru  nocnego  sprawdza 

wszelkie  dostępne  miejsca  potencjalnego  zagrożenia  pożarem  (np.  instalacja 

elektryczna),



b. w sytuacji    wystąpienia   zjawisk   zagrażających   bezpieczeństwu zdrowia   lub   życia 

wychowanków,  podejmuje  niezbędne  działania  zabezpieczające  dzieci  –  wzywa 

pomoc specjalistyczną, powiadamia Dyrektora Ośrodka,

c. w  ramach  obowiązków  służbowych  wychowawca  nocny  wykonuje  inne  zadania 

zlecone przez Dyrektora Ośrodka,

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE

§ 35

Do  Ośrodka  przyjmuje  się  uczniów  szkoły  podstawowej  w  normie  intelektualnej                                        

i  zdrowotnej  (psychicznej  i  fizycznej), mających  uregulowaną  sytuację  opieki  prawnej,  nie 

obciążonych  uzależnieniem  od  środków  odurzających  i  uzależniających,  nie  skazanych 

wyrokiem  sądowym  za  czyny  karalne  i  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia 

specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane przez poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną.

§ 36

1. Do  Ośrodka  przyjmowani  są  nieletni  wskazani  przez  Ośrodek  Rozwoju  Edukacji, 

wobec  których  sąd  rodzinny  zastosował  środek wychowawczy w postaci    umieszczenia                             

w młodzieżowym  ośrodku socjoterapii. Szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, 

przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków, o których mowa w pkt. 1 określone są 

w odrębnych przepisach. 

2. Ośrodek  przyjmuje  dzieci  i młodzież  na wniosek  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych, 

po  uzyskaniu  zgody  organu  prowadzącego,  z  uwzględnieniem  stanowiska  Komisji 

Kwalifikacyjnej.

3. Podstawą  przyjęcia  do  Ośrodka,  w  odniesieniu  do  pkt  2,  jest  zgoda  Komisji 

Kwalifikacyjnej  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  w  Uniwersytecie  Ludowym                     

w Radawnicy.



4. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza dyrektor, psycholog lub inna wyznaczona  przez 

Dyrektora osoba.

 

§ 37

Wychowanek zostaje przyjęty na czas nauki w szkole. Ustala się następujące warunki pobytu 

wychowanka w Ośrodku:

1) podpisanie  oświadczenia  w  obecności  rodziców  (opiekunów  prawnych)  lub 

pedagoga o zachowaniu abstynencji od środków odurzających i uzależniających,

2)przestrzeganie  zasad  regulaminu  zachowania,  obowiązującego  w  szkole                           

i internacie,

3) podpisanie i przestrzeganie ustaleń kontraktu pobytu w młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii.

§ 38

Odmowa przyjęcia do Ośrodka może nastąpić w wypadku:

1) braku wolnego miejsca,

2) niespełnienia przez wychowanka warunków formalnych,

3) orzeczenia wobec wychowanka przez sąd wyroku za czyny karalne,

4) głębokiego poziomu demoralizacji wychowanka – ugruntowane postawy i wzorce, 

nawyki antyspołeczne o silnym nachyleniu destrukcyjnym,

5) agresji   i  obniżonego  poziomu  lęku  stanowiącego  zagrożenie  bezpieczeństwa 

własnego  i  innych,  niemożność  nawiązywania  trwałych  pozytywnych  kontaktów 

emocjonalnych  wynikających  z  zaburzeń  wyższych  funkcji  centralnego  układu 

nerwowego,

6) gdy wychowanek wymaga leczenia lub terapii. 

§ 39

Skreślenie wychowanka z listy Ośrodka następuje w przypadku:

1. nieusprawiedliwionej  nieobecności w ośrodku  trwającej  powyżej  4  tygodni  licząc  od 

daty powiadomienia Sądu,



2. nieusprawiedliwionej  nieobecności  w  ośrodku  powyżej  4  tygodni  licząc  od  dnia 

powiadomienia rodzica bądź opiekuna prawnego,

3. decyzji  o  rezygnacji  pobytu  w  Ośrodku  podjętej  przez  rodziców  (opiekunów 

prawnych) wychowanka, złożonej na piśmie i skierowanej do Dyrektora Ośrodka

4. braku współpracy wychowanka w realizowaniu założonego celu,

5. nieprzestrzegania  zasad  regulaminu  i  zawartego  kontraktu,  a  w  szczególności 

dotyczące zachowania abstynencji od środków odurzających i uzależniających,

6. drastycznego stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

§40

1. Wychowankowie Ośrodka mogą być urlopowani do rodziców, opiekunów prawnych.

2.   Urlopowanie  wychowanków  następuje  w  dniach  wolnych  od  nauki  w  określonych 

terminach po spełnieniu określonych wymagań placówki.

3.   Urlopu  udziela  Dyrektor  na  wniosek  wychowawcy  grupy.  W  razie  niepowrotu 

wychowanka z urlopu w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia o tym fakcie 

w ciągu 24 godzin rodziców (opiekuna prawnego) i policję.

§41

1. Za ucieczkę wychowanka uważa się jego nieobecność na terenie Ośrodka trwającą ponad 

4 godziny.

2.  Oddalenie to nieobecność wychowanka trwająca do 4 godzin.

3.   O  ucieczce wychowanka Dyrektor  Ośrodka  zawiadamia w  ciągu  24  godzin:  rodziców 

(opiekuna prawnego), policję, sąd rodzinny.

ROZDZIAŁ VII

 PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA (UCZNIA)

§ 42

W Ośrodku przestrzegane są prawa zawarte  w Konwencji o Prawach Dziecka.

 



§ 43

1. Wychowanek  (uczeń) ma prawo do:

a. właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia,  uwzględniającego  zasady 

higieny pracy umysłowej,

b. pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu trudności w nauce,

c. otrzymywania od nauczyciela wyczerpującej informacji o kryteriach oceniania 

oraz sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich wiadomości i umiejętności,

d. znajomości  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem  terminu  i  zakresu 

pisemnych prac klasowych, trwających nie mniej niż jedną godzinę lekcyjną,

e. pomocy pedagoga i psychologa w sytuacjach konfliktowych,

f. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

g. poszanowania swojej godności,

h. swobodnego  wyrażania  swoich  poglądów,  pod  warunkiem,  że  nie  naruszają 

one dobra osób trzecich,

i. wyboru  nauczyciela  -  opiekuna  Samorządu  Wychowanków,  po  wyrażeniu 

przez niego zgody na pełnienie tej funkcji,

j. korzystania z bazy Ośrodka, według ustalonego regulaminu.

2. Wychowanek (uczeń) ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień statutu Ośrodka,

b. postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię Ośrodka,

c. aktywnie uczestniczyć w życiu Ośrodka,

d. bezwzględnie  przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów,  spożywania  alkoholu               

i używania środków odurzających,

e. przebywać podczas zajęć wyłącznie na  terenie Ośrodka (budynek lub boisko, 

otoczenie Ośrodka),

f. systematycznie  uczęszczać  na  zajęcia  zgodnie  z  obowiązującym  planem,                     

a  nieobecności  usprawiedliwiać  w  terminie  nie  przekraczającym  jednego 

tygodnia od dnia powrotu do szkoły; usprawiedliwienie powinno być w formie 

pisemnej, wystawione przez lekarza, rodzica lub opiekuna prawnego,

g. niezwłocznie  uzupełnić  zaległości,  wynikające  z  nieobecności  na  zajęciach 

szkolnych, 

h. systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,



i. okazywać  należny  szacunek  wszystkim  członkom  społeczności  szkolnej: 

uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

j. przeciwstawiać się przejawom agresji, również agresji słownej,

k. być  tolerancyjnym  wobec  przekonań  i  poglądów  innych,  również  wobec 

przekonań religijnych,

l. nie  używać  telefonów  komórkowych  oraz  innych  urządzeń  elektronicznych         

w trakcie zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Wychowanek (uczeń) może 

korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych za 

zgodą nauczyciela bądź wychowawcy,

m. każdy wychowanek  (uczeń) posiada  strój  galowy, który ma obowiązek nosić     

w  czasie  uroczystości  szkolnych,  podczas  sprawdzianów  zewnętrznych  oraz 

reprezentowania szkoły na konkursach poza szkołą, składający się z ciemnych 

spodni i białej koszuli,

n. ubiór  codzienny wychowanka  (ucznia)  jest  dowolny,  przyzwoity  i  schludny, 

stosowny do miejsca, 

o. wychowanek  (uczeń)  lub  rodzic  naprawia  wyrządzoną  przez  ucznia  szkodę. 

Sposób  naprawienia  szkody  każdorazowo  określa  Dyrektor  Ośrodka  lub 

nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt.

ROZDZIAŁ VIII

SYSTEM NAGRÓD I KAR

§44

1. Wychowanek  (uczeń)  za  wyróżniające  się  zachowanie,  prawidłową    i  przykładną 

postawę, dobre wyniki w nauce oraz wzorowe wypełnianie obowiązków, może otrzymać 

następujące wyróżnienia i nagrody:



a. pochwała  ustna  udzielona  przez  wychowawcę  na  forum  grupy,  bądź 

klasy,

b.pochwała  ustna  udzielona  przez  Dyrektora  Ośrodka  wobec  całej 

społeczności,

c. list pochwalny skierowany do rodziców bądź opiekunów prawnych, którą 

kieruje wychowawca klasy  bądź grupy albo Dyrektor Ośrodka,

d. wyróżnienie  w postaci dyplomu,

e. wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczowa,

f. wiadectwo szkolne z wyróżnieniem.

2. Ustalony  system  kar  nie  powinien  naruszać  nietykalności  i  godności  osobistej 

wychowanków (uczniów). Ocenie podlega zachowanie wychowanka w szkole, w Ośrodku 

jak i poza nim.

3. Za  nieprzestrzeganie  przez  wychowanka  (ucznia)  zasad  określonych  Regulaminem 

Pobytu Wychowanka  oraz  za  nieodpowiednie  zachowanie  poza  Ośrodkiem,  stosuje  się 

następujący katalog kar:

a. upomnienie wychowawcy indywidualne,

b. ustne upomnienie przez wychowawcę grupy  przed grupą,

c. ustne upomnienie udzielone przez Dyrektora Ośrodka na forum społeczności Ośrodka,

d. pisemne upomnienie przez pedagoga i poinformowanie o zaistniałej sytuacji rodziców 

bądź opiekunów prawnych,

e. zakaz uczestniczenia w imprezach kulturalno – rozrywkowych,

f. nagana ustna na forum społeczności,

g. nagana pisemna z powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych) sądu (pierwsze 

ostrzeżenie przed usunięciem z Ośrodka),

h. zakaz wyjazdu do domu na przepustkę,

i. druga nagana pisemna otrzymana w czasie trwania jednego roku szkolnego upoważnia 

Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków 

(uczniów).



4. Od  nałożonej    kary wychowanek  (uczeń),  jego  rodzice  lub  przedstawiciele  Samorządu 

Wychowanków mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora Ośrodka w terminie 

2 dni od uzyskania kary.

5.Dyrektor  w  porozumieniu  z  pedagogiem  szkoły,  przedstawicielem  Samorządu 

Wychowanków, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

a. oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie, 

b. odwołać karę,

c. zawiesić warunkowo wykonanie kary.

6. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Ośrodka odwołanie nie przysługuje.

7.  Tryb składania skarg w przypadku naruszania statutowych praw wychowanka (ucznia):

a. w  uzasadnionych  przypadkach  należy  poinformować  wychowawcę    o  fakcie 

naruszania praw wychowanka (ucznia) przez pracownika szkoły,

b. w przypadku braku reakcji ze strony wychowawcy wychowanek (uczeń) lub jego 

rodzice  informują o tym fakcie opiekuna samorządu wychowanków,

c. jeżeli opiekun uzna skargę za uzasadnioną powołuje komisję w składzie: Dyrektor 

Ośrodka, opiekun samorządu,  trzech przedstawicieli Samorządu Wychowanków, 

która rozpatruje sprawę i wydaje opinię do 7 dni od zgłoszenia skargi,

d. opinia komisji jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ IX

 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGIGICZNA

§ 45

W  Ośrodku  organizuje  się  pomoc  psychologiczno-  pedagogiczną.  Pomoc  udzielana  jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 46

1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

a) rozpoznawaniu  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb  ucznia                         

i umożliwianiu ich zaspokojenia,

b) diagnozowaniu środowiska ucznia,



c)   rozpoznawaniu  przyczyn  trudności  w  opanowywaniu  umiejętności  i  wiadomości 

przez ucznia,

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych 

dla  uczniów  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym,  prowadzeniu  edukacji 

prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,

f)  podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego  szkoły  i  programu  profilaktyki  oraz wspieraniu  nauczycieli w  tym 

zakresie,

g) wspieraniu  uczniów,  metodami  aktywnymi,  w  dokonywaniu  wyboru  kierunku 

dalszego  kształcenia,  zawodu  i  planowaniu  kariery  zawodowej  oraz  udzielaniu 

informacji w tym kierunku,

h) wspieraniu  nauczycieli  i  rodziców w działaniach wyrównujących  szanse  edukacyjne 

dzieci,

i) udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w  dostosowywaniu  wymagań  edukacyjnych 

wynikających  z  realizacji  programów  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb 

psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia                                   

i  odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom,

j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

l) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 47

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

a)  rodzicami,

b) psychologiem,

c) pedagogiem,

d)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 48



1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a)  rodziców,

b) ucznia,

c)  nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem,

d)  specjalisty,

e)  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 49

1.Celem  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jest  rozpoznawanie  możliwości 

psychofizycznych  oraz  rozpoznawanie  i  zaspakajanie  potrzeb  rozwojowych                                               

i edukacyjnych uczniów, wynikających z : 

a.  niedostosowania społecznego,

b.  zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

c. specyficznych trudności w uczeniu się,

d. zaburzeń komunikacji językowej,

e. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

f. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych,

g. zaniedbań środowiskowych,

h.  trudności adaptacyjnych,

i. odmienności kulturowej. 

§50

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

a. systemowych  działań mających  na  celu  rozpoznanie  zainteresowań  uczniów, w  tym 

uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień,

b. działań  pedagogicznych  mających  na  celu  rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia,



c.   zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych  i  dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych,

d. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć socjoterapeutycznych i specjalistycznych,

e. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

f. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

g.  porad dla uczniów,

h. działań  na  rzecz  zorganizowania  pomocy  materialnej  uczniom  znajdującym  się                     

w trudnej sytuacji życiowej,

i. można  zorganizować  inne  zajęcia  dodatkowe,  wynikające  z  potrzeb  rozwojowych 

uczniów i ich zainteresowań za zgodą organu prowadzącego.

§ 51

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

a.  dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

b. dostosowaniu  poziomu  wymagań  edukacyjnych  do  możliwości  percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia,

c. przyjęciu  adekwatnych  metod  nauczania  i  sprawdzania  wiadomości  i  umiejętności 

ucznia,

d. umożliwianiu  uczniowi  z  niepełnosprawnością  korzystania  ze  specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych,

e. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

§ 52

1. Zajęcia  specjalistyczne  organizowane  w  miarę  potrzeby  to:  socjoterapeutyczne  oraz 

inne  zajęcia  o  charakterze  terapeutycznym,  organizowane  dla  uczniów  z  dysfunkcjami                             

i  zaburzeniami  utrudniającymi  funkcjonowanie  społeczne.  Liczba  uczestników  zajęć 

wynosi do 10 uczniów.

2. .Zajęcia  specjalistyczne  i  korekcyjno-kompensacyjne  prowadzą  nauczyciele  i  specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.



§ 53

 Za  zgodą  organu  prowadzącego,  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 54

O  zakończeniu  udzielania  pomocy w  formie  zajęć  specjalistycznych  decyduje  Dyrektor  na 

wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

.

§ 55

W  Ośrodku  zatrudniony  jest  pedagog,  psycholog  i  specjaliści,  posiadający  kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 56

Porad  dla  rodziców  i  nauczycieli  udzielają,  w  zależności  od  potrzeb,  pedagog,  psycholog, 

oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

§ 57

1. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego, 

planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno  pedagogicznej                             

w  Ośrodku,  w  tym  ustalenie  dla  uczniów  form  udzielania  tej  pomocy,  a  w  przypadku 

form,  także okres ich udzielania oraz wymiar godzin w którym poszczególne formy będą 

realizowane,  w  ramach  zaplanowanych  w  danym  roku  szkolnym  godzin  na  realizację 

zajęć  z  zakresu  pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej,  jest  zadaniem  wychowawcy 

klasy.

2. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje  z  innymi  nauczycielami,  wychowawcami  grup  wychowawczych  lub 

specjalistami,  prowadzącymi  zajęcia  z  uczniami  oraz,  w  zależności  od  potrzeb,                                     

z  rodzicami  uczniów  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,  w  tym  poradniami 



specjalistycznymi.

3. Formy  i  okres  udzielania  uczniowi  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz wymiar 

godzin,  w  którym  poszczególne  formy  pomocy  będą  realizowane,  są  uwzględniane                   

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

ROZDZIAŁ X

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 58

1. Rodzice  i  kadra  pedagogiczna  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach  wychowania                                      

i kształcenia dzieci.

2. Ośrodek zapewnia rodzicom prawo do: 

a. znajomości  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  danej  klasie             

  i szkole,

b. znajomości  przepisów  dotyczących  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania 

uczniów,

c. znajomości zasad ustalania ocen zachowania i ocen klasyfikacyjnych,

d.uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  dziecka  w  zakresie 

zachowania, postępów w nauce i pracy korekcyjnej, przyczyn trudności w nauce,

e. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

f. przedstawienia wniosków, uwag i propozycji do planu pracy szkoły w danym roku 

szkolnym,

g. zapoznawania się z ocenionymi pracami pisemnymi dziecka,

h. znajomości Statutu Ośrodka,

i. znajomości  regulaminów szkolnych  i wewnątrzszkolnych procedur postępowania 

w sprawach wychowawczo – opiekuńczych.

3. Formy i zasady współdziałania z rodzicami: 

a. organizowanie zebrań ogólnych z nauczycielami i Dyrektorem Ośrodka,

b. konsultacje indywidualne,

c. prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych,

d. tzw.  wywiadówki  –  po  pierwszym  i  drugim  półroczu  (np.  w  postaci  informacji 

pisemnych),

e. możliwość przedstawiania uwag, wniosków, skarg i zażaleń Dyrektorowi Ośrodka.



ROZDZIAŁ XI

SZKOŁA PODSTAWOWA

§ 59

1.  Szkoła  Podstawowa  Specjalna  wchodzi  w  skład  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii               

w Radawnicy.

2. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

3.  Na  tablicy  urzędowej,  na  świadectwie  oraz  na  pieczęciach,  którymi  opatruje  się 

świadectwo i  legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju 

niepełnosprawności uczniów

4.  Terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  roku  szkolnego,  ferii  zimowych  i  letnich  oraz 

przerw  świątecznych  określa  rozporządzenie MENiS  z  dnia  18  kwietnia  2002  r. w  sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432), ze zmianami z dnia 5 X 2010r. 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz 1245)

5.Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  półrocza. Czas  trwania  półrocza  określa  kalendarz  danego 

roku  szkolnego  opracowany  na  każdy  rok,  zatwierdzony  przez  Radę  Pedagogiczną  na 

posiedzeniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

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

arkusz  organizacyjny  szkoły,  opracowany  przez Dyrektora  na  podstawie  szkolnych  planów 

nauczania  do  30  kwietnia  każdego  roku.  Arkusz  organizacyjny  szkoły    zatwierdza  organ 

prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.

7.W  arkuszu  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności  liczbę  pracowników  szkoły  łącznie                     

z  liczbą  stanowisk kierowniczych,  ogólną  liczbę godzin  zajęć  edukacyjnych  finansowanych 

przez  organ  prowadzący  oraz  liczbę  godzin  zajęć  prowadzonych  przez  poszczególnych 

nauczycieli.

8.  Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  Dyrektor  ustala  tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.

§60

1. Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego może powołać wicedyrektora i określić zakres jego obowiązków.



§61

1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 16 i nie mniejsza niż 8.

3. W uzasadnionych przypadkach liczba uczniów w oddziale może być niższa niż 8 za zgodą 

organu prowadzącego.

4. Oddział  można  dzielić  na  grupy  na  zajęciach  z  języków  obcych  i  informatyki  oraz                             

na zajęciach, dla których z  treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń.

§62

1. Każdy oddział szkolny podlega opiece jednego nauczyciela uczącego w tym oddziale, 

zwanego dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi 

swój oddział poprzez cały tok nauczania.

3. W  sytuacjach  konfliktu  między  zespołem  klasowym  a  wychowawcą,  samorząd  klasy, 

nauczyciele  uczący  w  danej  klasie  mogą  występować  z  pisemnym  wnioskiem  do 

Dyrektora Ośrodka o zmianę wychowawcy klasy.

4. Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zmienić wychowawcę 

klasy.

5. W  przypadku,  gdy  wychowawca  klasy  nie  wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków, 

Dyrektor  Ośrodka  może  zmienić  wychowawcę  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

prawa.

§ 63

1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego.

2.   W  szkole  można  utworzyć  zespoły  wychowawcze,    przedmiotowe,  między- 

przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

4. Do zadań zespołów należy w szczególności:



a.współpraca  w  celu  ułatwienia  uczniom  osiągnięcia  sukcesu,  ustalenie 

indywidualnego  programu  dla  uczniów  z  trudnościami  dydaktyczno  - 

wychowawczymi,

b. diagnozowanie  i  usprawnianie  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  oraz 

szkolnego programu wychowawczego,

c. organizowanie międzyprzedmiotowych konkursów wiedzy,

d. doskonalenie pracy nauczycieli przez wymianę doświadczeń,

e. analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów,

f. wspieranie nauczycieli ubiegających się  o stopień  awansu zawodowego,

g. organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

§ 64

1. Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone                 

w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Wybrane,  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne,  koła  przedmiotowe mogą  być  prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym, np. w formie wycieczek przedmiotowych.

3. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się 

prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  czasie  od  30  do  60  minut,  zachowując  ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

ROZDZIAŁ XII

WEWNĄTRZ SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§65

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1. Informowanie ucznia o poziomie  jego osiągnięć edukacyjnych  i  jego zachowaniu oraz            

o postępach w tym zakresie:

a. udzielanie  uczniowi  pomocy w  samodzielnym planowaniu  swojego  rozwoju,   

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

b.dostarczanie  rodzicom  (opiekunom  prawnym)  oraz  nauczycielom                                                     

i  wychowawcom  grup,  informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

c.bieżące  i  systematyczne  monitorowanie  postępów  ucznia  w  nauce                                       

w  odniesieniu  do  podstawy  programowej,  a  także  półroczne  i  roczne 



podsumowywanie  opanowania  przez  ucznia  materiału  programowego 

przewidzianego na dane półrocze,  rok szkolny.

§ 66

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. Formułowanie  przez  nauczycieli wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania 

poszczególnych  półrocznych  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych                     

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

2. Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych   

i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania, z przedmiotów – wg skali cyfrowej,  z zachowania – wg skali słownej.

3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

4.Ustalanie  rocznych  (półrocznych)  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych                                           

  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskiwania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych 

(półrocznych)  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Ustalenie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (opiekunom  prawnym) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 67

1. Skala ocen:

Oceny śródroczne i roczne z przedmiotów:

stopień niedostateczny (1) – ndst.,

stopień dopuszczający (2) – dop.,

stopień dostateczny (3) – dst.,

stopień dobry (4) – db.,

 stopień bardzo dobry (5) – bdb.,

stopień celujący (6) – cel. 



2. Oceny śródroczne  i  roczne określają ogólny poziom wiadomości  i umiejętności ucznia 

przewidzianych w programie nauczania na dane półrocze, rok szkolny i nie powinny być 

ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

3. Oceny  bieżące  (cząstkowe)  z  przedmiotów  – wg  systemów  oceniania  poszczególnych 

przedmiotów, dopuszczalne jest stosowanie przy ocenie znaków „+” i „-”.

4. Ocena  zachowania  –  śródroczna  i  roczna:  wzorowa,  bardzo  dobra,  dobra,  poprawna, 

nieodpowiednia, naganna.

§ 68

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

b. twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c.  rozwija własne zainteresowania,

d. bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach,

e. jest bardzo aktywny na lekcjach,

f. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania  tej  klasy,  lub  osiąga  sukcesy  w  konkursach  przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

g. wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,

b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c. uzasadnia własne poglądy i stanowiska,

d. dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk,

e. potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie,  ale  opanował  je  na  poziomie  przekraczającym wymagania  zawarte w 

podstawie programowej,



b. poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  (wykonuje)  samodzielnie  typowe 

zadania  teoretyczne lub praktyczne.

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a. opanował wiadomości i umiejętności określane programem nauczania w danej 

klasie  na  poziomie  nie  przekraczającym  wymagań  zawartych  w  podstawie 

programowej,  oraz  rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania  teoretyczne  lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki  te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki,

b. rozwiązuje (wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe   o niewielkim 

stopniu trudności.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a.nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie 

programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach  

i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  z  tego 

przedmiotu,

b. nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  o  niewielkim  (elementarnym) 

stopniu  trudności.

7. Szczegółowe  zasady  (kryteria)  określają  nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów                     

w przedmiotowych systemach oceniania.

                                        

§ 69

1. Zasady oceniania:

a. zasada otwartości

- Każdy  aspekt  podlegający  ocenianiu  jest  znany  uczniom  i  ich  rodzicom  (opiekunom 

prawnym).

- Nauczyciele  na  początku  roku  szkolnego,  a  w  przypadku  ucznia  przyjętego  do 

Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  w  ciągu  roku  szkolnego  –  w  I  tygodniu  po 

przybyciu, informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych), o: 

a. wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych 

śródrocznych   i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych   z  obowiązkowych                                           



i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  przez 

siebie programu nauczania,

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przed rozpoczęciem 

każdego działu przekazują uczniom w/w informacje dotyczące tego działu,

c.warunkach  i  trybie  uzyskiwania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej 

(półrocznej)  oceny  klasyfikacyjnej   z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych. 

- Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego,  a  w  przypadku  ucznia 

przyjętego do Ośrodka w ciągu  roku szkolnego – w I  tygodniu po przybyciu,  informuje 

uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

- Oceny  są  jawne  dla  ucznia  i  jego  rodziców  (opiekunów  prawnych),  na  ich  wniosek 

nauczyciel uzasadnia je.

- Pisemne  prace  kontrolne  i  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  jest  (po 

sprawdzeniu  i ocenieniu) udostępniana do wglądu uczniowi,  jego  rodzicom (opiekunom 

prawnym) i wychowawcom grupy.

- W  przypadku  zastrzeżeń  ucznia,  rodziców  (opiekunów  prawnych)  lub  wychowawców 

grupy  do  oceny  półrocznej  lub  rocznej,  w/w  osoby  mogą  wystąpić  o  komisyjne 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia, z możliwością powołania w skład komisji 

nauczyciela z innej szkoły.

b. zasada systematyczności i terminowości:

- Ocenianie powinno odbywać się systematycznie i być zaplanowane w czasie.

- Ocenianie bieżące obejmuje:

a. odpowiedzi ustne – na poszczególnych lekcjach,

b. testy:  diagnostyczny  –  na  początku  pobytu  dziecka  w  Ośrodku;  na  koniec 

półrocza,

c. kartkówki  –  nauczyciel  ma  prawo  sprawdzić  przygotowanie  się  ucznia  do 

lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z 1 ostatniej lekcji,

d. sprawdziany  –  wg  specyfiki  przedmiotu  (patrz:  przedmiotowe  systemy 

oceniania),

e. prace klasowe – na zakończenie działu lub wg specyfiki przedmiotu .



- W  tygodniu  mogą  odbyć  się   2  sprawdziany  lub  1  sprawdzian  i  1  praca  klasowa. 

Nauczyciele  ustalają  datę  sprawdzianu  lub  pracy  klasowej  i wpisują  ją w  dzienniku 

lekcyjnym, co najmniej 1 tydzień przed tą datą.

- Na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej,  nauczyciele 

poszczególnych  przedmiotów  i  wychowawcy  klas  są  zobowiązani  poinformować 

ucznia i  jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 

półrocznych i rocznych.

- O przewidywanej  półrocznej  (rocznej)  ocenie  niedostatecznej,  należy  poinformować 

ucznia  i  jego  rodziców  (pisemnie),  na  miesiąc  przed  zakończeniem  półrocza  (roku 

szkolnego), o półrocznej ocenie niedostatecznej – na 2 tygodnie przed zakończeniem 

półrocza.

- Uczeń  przyjęty  do  Ośrodka  w  terminie  uniemożliwiającym  dokonanie  klasyfikacji 

śródrocznej  i  klasyfikacji  końcoworocznej,  może  być  nieklasyfikowany.  Może 

uzyskać  oceny  śródroczne  i  roczne,  jeżeli  zwróci  się  z  pisemnym  wnioskiem  do 

Dyrektora  Ośrodka  o  umożliwienie  mu  zaliczenia  poszczególnych  przedmiotów  w 

celu  uzyskania  ocen.  W  przypadku  niedokonywania  klasyfikacji  –  oceny  uzyskane 

do  klasyfikacyjnego  posiedzenia  Rady  Pedagogicznej  i  w  kolejnym  półroczu  –  są 

ocenami  cząstkowymi  składającymi  się  na  ocenę  klasyfikacyjną    w  tym  kolejnym  

półroczu.

- Uczeń przyjęty do Ośrodka w drugiej połowie półrocza, otrzymuje oceny  śródroczne       

i roczne na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w szkole macierzystej i w Szkole 

Podstawowej  przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

- W ciągu półrocza uczeń musi otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe   z przedmiotu. 

Liczba  ocen  uzyskiwanych  z  poszczególnych  przedmiotów  –  z  zachowaniem  tej 

zasady  -  zawarta  jest  w  WSO.  Uczeń,  który  z  powodu  nieobecności  w  szkole, 

nie  otrzymał  3  ocen  cząstkowych  z  przedmiotu,  jest  nieklasyfikowany  z  danego 

przedmiotu.  Zasady  i  terminy  uzupełnienia  materiału  z  tego  okresu  uczeń  ustala                     

z  nauczycielem  przedmiotu.  Na  zakończenie  każdego  miesiąca  wychowawca  klasy 

ustala  średnią  wszystkich  ocen  cząstkowych  z  zajęć  edukacyjnych  uczniów  swojej 

klasy, a pedagog szkolny sporządza ranking tych średnich. 

c.  zasada higieny pracy umysłowej:

- Nauczyciele  stwarzają  warunki  do  przyswajania  wiedzy  bez  przeciążania  umysłu 

dziecka obszerną ilością zadań w jednym czasie.



- Nauczyciele  zapowiadają  prace  powtórzeniowe  przynajmniej  tydzień  przed  ich 

terminem     i zaznaczają ten fakt w dzienniku.

- Nauczyciele  i  wychowawcy  grup  udzielają  uczniom  pomocy    w  przygotowaniu                       

i wsparcia emocjonalnego.

d. zasada przekazu informacji zwrotnej:

- Osoby  zainteresowane  (rodzice,  wychowawcy  klasy  lub  grupy)  informowane  są  na 

bieżąco  o  czynionych  przez  ucznia  postępach  i  planowanych  dalszych  działaniach. 

Metody przekazu informacji:

a. rozmowa indywidualna,

b. zapis w zeszycie przedmiotowym ucznia,

c. notatka pod pracą pisemną,

d. notatki dla potrzeb zespołu nauczycielskiego i wychowawczego,

e. spotkania  z  rodzicami  lub  rozmowa  telefoniczna  z  rodzicami  (opiekunami 

prawnymi).

e. zasada notowania postępów ucznia i oceniania różnorodnych form aktywności uczniów

- Uczniowie oceniani  są  systematycznie w ciągu  roku  szkolnego,  za pomocą narzędzi 

pomiaru dydaktycznego wymienionych w § 69 ust.1, pkt b, myślnik drugi.

- Wyniki  kartkówki,  nauczyciel  przedstawia  uczniom  nie  później  niż  tydzień  po  jej 

przeprowadzeniu.

- Wyniki sprawdzianów i prac klasowych nauczyciel przedstawia i analizuje nie później 

niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu.

- Prace domowe oceniane są na podstawie samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia, 

zadawanej i ocenianej – w miarę możliwości – po każdej lekcji.

- Przy wystawianiu oceny brane są pod uwagę:

a. wiadomości i umiejętności,

b. aktywność, pracowitość, umiejętność pracy w zespole.

Pracowitość, aktywność i zespołowość oceniane są przez nauczyciela po konsultacji z 

wychowawcą grupy.

- Sposoby notowania postępów ucznia:

a. oceny – zapis w dzienniku lekcyjnym,

b. punktacja – wg potrzeb nauczyciela,

c. gromadzenie prac pisemnych oraz innych prac uczniów,

d. inne – wg specyfiki przedmiotu.



Oceny  rocznej  klasyfikacji    wpisywane  są  w  arkuszach  ocen  uczniów  przez 

wychowawców klas.

- Pierwszy  dzień  po  dłuższej  niż  tygodniowa  przerwie  w  nauce  wynikającej                                       

z kalendarza roku szkolnego lub nieobecności ucznia  w szkole, jest dniem bez pytania 

i kartkówek.

f. zasada podmiotowości i indywidualizacji

- Stopień  trudności  przekazywanego  materiału  powinien  być  dostosowany  do 

możliwości indywidualnych ucznia.

- Uczeń  z  orzeczonymi  przez  poradnię  psychologiczno  -  pedagogiczną  dysfunkcjami, 

może prezentować wiedzę w wybranej przez siebie formie.

- Na  podstawie  pisemnej  opinii  publicznej  lub  niepublicznej  (z  uprawnieniami 

publicznej)  poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej,  w  tym  publicznej  lub 

niepublicznej  (z  uprawnieniami  publicznej)  poradni  specjalistycznej,  nauczyciel  jest 

obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne  w  stosunku  do  indywidualnych 

potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia         

i  odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające 

sprostanie  tym  wymaganiom.  Dostosowanie  wymagań   może  nastąpić  także  na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Uczniowie,  którzy  zgłoszą  potrzebę  lub  zaakceptują  propozycję  uzupełniania 

wiadomości lub umiejętności, uczestniczą w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych 

i wyrównywania wiedzy, prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

- Przy ustalaniu oceny z wychowania  fizycznego,  techniki, muzyki    i  plastyki,  należy 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

- W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  z  lekcji  wychowania 

fizycznego  i  informatyki.  Decyzję  w  tej  sprawie  podejmuje  Dyrektor   Ośrodka  na 

podstawie opinii lekarskiej, na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

g. zasada podwyższania ocen:

- Uczeń ma prawo poprawienia oceny ze sprawdzianu i pracy klasowej.

- Oceny  poprawiane  są  podczas  konsultacji,  w  obecności  osoby  trzeciej,  o  wyborze 

której decyduje nauczyciel.



- Uczeń może  poprawić  ocenę w  ciągu  7  dni  od  jej  otrzymania  (oddania  pracy  przez 

nauczyciela). W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej chorobą, uczeń ustala  

z nauczycielem nowy termin, do którego uczeń jest w stanie opanować materiał.

- Dokładny termin i zakres materiału uczeń ustala z nauczycielem. Szczegółowe zasady 

zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

h. zasada korzystania z konsultacji:

- Do  korzystania  z  pomocy  nauczyciela  podczas  konsultacji  mają  prawo  wszystkie 

osoby  zainteresowane,  a  obowiązek  korzystania  z  nich mają  uczniowie wyznaczeni 

przez nauczyciela.

i. zasada usprawiedliwiania nieobecności:

- Nieobecności ucznia są przez rodziców usprawiedliwiane pisemnie.

- Uczeń  lub  jego  rodzice  (opiekunowie  prawni)  przekazują  usprawiedliwienie 

wychowawcy klasy w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły.

§ 70

1. Zasady oceniania zachowania:

a. Ocena zachowania wystawiana jest na koniec pierwszego i drugiego półrocza .

b. Zachowania uczniów, wychowanków oceniane jest zgodnie z kryteriami, zawartymi w 

WSO.

c. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów nauczania oraz na 

promocję lub ukończenie szkoły, jednakże Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę 

o  niepromowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  lub nieukończeniu  szkoły  przez 

ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.

d. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.

2. Kryteria oceniania zachowania:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- sumienne odrabianie lekcji,

- systematyczna nauka,

- pomaganie innym w nauce,

- konsekwentne planowanie i realizowanie zadań,

- pomoc zamiast dawania „gotowców”,

- robienie więcej niż zadał nauczyciel,



- pamiętanie o przyborach szkolnych i odrabianiu zadań,

- pilnowanie terminów poprawiania stopni,

- prawdomówność o ocenach,

- dotrzymywanie umów i obietnic,

- nie przeszkadzanie podczas lekcji – szanowanie pracy innych,

- wykonywanie dyżurów szkolnych.

b.   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności ośrodkowej:

- wspieranie się nawzajem,

- pomaganie innym w trudnych sytuacjach,

- szczerość i prawdomówność,

- mówienie o niebezpieczeństwach,

- niezgoda na krzywdzenie innych, na stosowanie przemocy,

- rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje i rozmowy,

- prawdomówność i odwaga w mówieniu o osobach,

- przyznawanie się do błędów i chęć ich naprawy,

- otwartość w zagrożeniach,

- przestrzeganie zasad grupy,

- wywiązywanie się z obowiązków,

- dbanie o wystrój grupy i placówki.

c.   aktywność społeczna:

- podejmowanie się zadań, które nie są obowiązkami (konkursy, olimpiady),

- organizowanie imprez lub zabaw,

- dbanie o mienie Ośrodka,

- wyrażanie się w twórczości i zainteresowaniach,

- robienie gazetek,

- udział w pracach gospodarczych.

d.  kulturalne zachowane się:

- nieużywanie wulgarnego słownictwa,

- dbanie o estetykę pomieszczeń i wokół siebie,

- bycie uprzejmym dla siebie nawzajem,

- kulturalne zachowywanie się poza Ośrodkiem (wycieczki, spacery),

- dbanie o higienę osobistą.

e. zaangażowanie w pracę korekcyjną własną i innych:



- aktywność na zbiórkach,

- przyjmowanie zwrotów i dzięki nim poprawianie swojego postępowania,

- aktywne dawanie zwrotów jako pomoc innym,

- pomaganie innym w osiąganiu celów i realizacji zadań,

- wytrwałość w realizowaniu postanowień,

- w przypadku trudności i wątpliwości – szukanie wsparcia w grupie,

- przestrzeganie regulaminu Ośrodka i przestrzeganie zasad zbiórek,

- próby szukania rozwiązań różnych problemów.

f. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne lub innych:

- podejmowanie prób niepalenia,

- niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,

- niezażywanie środków szkodliwych (alkoholu, substancji psychoaktywnych),

- nieokaleczanie się.

§ 71

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich 

zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  uzyskał  oceny 

klasyfikacyjne  wyższe  od  stopnia  niedostatecznego.  Uczeń,  który  nie  spełnił  tych 

warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  (z zastrzeżeniem § 73).

2. Uczeń,  który w wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  średnią  ocen  z  przedmiotów 

4,75  oraz  ocenę  zachowania  bardzo  dobrą  lub  wzorową,  otrzymuje  promocję                               

z wyróżnieniem oraz świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

§72

Uczeń,  który  ma  co  najmniej  roczne  opóźnienie  w  realizacji  programu  nauczania,  a  który 

uzyskuje  oceny  pozytywne  ze  wszystkich  zajęć  obowiązkowych  oraz  rokuje  opanowanie               

w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

1.  Procedura dokonywania promocji śródrocznej:

a. koordynatorem promocji jest pedagog szkolny,



b. uczeń  zgłasza  chęć  (składa  podanie)  realizowania  programu  promocji 

śródrocznej  pedagogowi  szkolnemu,  w  pierwszym  miesiącu  danego  roku 

szkolnego,  najpóźniej  jednak  do  dnia  15  października  danego  roku  szkolnego, 

pedagog przedstawia podanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej,

c. koordynator wspomaga ucznia w realizacji planu promocji,  tzn.: uczestniczy w 

ustalaniu  planu  zaliczeń  z  poszczególnymi  nauczycielami,  pomaga  uczniowi 

gromadzić materiały  potrzebne  do  nauki  i  zaliczeń, monitoruje  terminowość 

zaliczania,  systematycznie  kontaktuje  się  z  nauczycielami  i  wychowawcami 

grup,  wymieniając  informacje  dotyczące  przebiegu  promocji,  zwłaszcza 

możliwości, motywacji i wkładu pracy ucznia,

d.  zadania nauczycieli: 

- opracowywanie  wymaganego  zakresu  materiału  do  zaliczeń  (zakres 

materiału, formy oraz terminy zaliczeń dostosowane są do możliwości ucznia, 

sformułowane są w postaci konkretnych zadań, poleceń, pytań i uwzględniają 

zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej),

- w  ramach  istniejących  ustaleń  realizacja  materiału  i  pomoc  podczas 

konsultacji,

- dostarczanie potrzebnych materiałów.

e. zadania wychowawców grup:

- pomoc i wspólnie z wychowankiem opracowywanie i pomoc w nauczeniu się 

materiału wymaganego, by uzyskać promocję śródroczną,

- dostosowywanie  metod  i  form  pracy,  by  w  maksymalny  sposób  podnosić 

poziom motywacji i ułatwić naukę,

- dostarczenie potrzebnych materiałów,

- zgodnie z ustaleniami koordynatora – respektowanie terminów zaliczeń,

- organizowanie pracy grupy tak, by powyższe działania mogły być realizowane.

f. po zaliczeniu materiału z wszystkich przedmiotów, Rada Pedagogiczna podejmuje 

uchwałę o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej,

g. w  przypadku  nierealizowania  przez  ucznia  planu  pracy,  nauczyciel  na  bieżąco 

informuje  koordynatora,  a  jeśli  opóźnienie  przekracza  2  tygodnie  –  program 

promocji śródrocznej zostaje anulowany. W wypadku nieobecności spowodowanej 

chorobą  ucznia  trwającej  do  2  tygodni  –  uczeń  ustala  z  nauczycielami  nowe 



terminy zaliczeń, powyżej 2 tygodni – plan zostaje anulowany,

h. plan  promocji  zostaje  anulowany  również  w  przypadku,  gdy  uczeń  otrzyma                       

z któregokolwiek przedmiotu śródroczną ocenę niedostateczną.

§ 73

1. Uczeń,  który w wyniku  rocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu .

2.  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu                                     

z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Ośrodka w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.

3. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Dyrektora  Ośrodka.         

W skład komisji wchodzą:

a. Dyrektor Ośrodka – jako przewodniczący komisji,

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c. nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne                           

(ze Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii lub z innej 

szkoły) – jako członek komisji,

d. pedagog szkolny.

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a. skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez komisję. 

Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

5. Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego                         

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

określonym przez Dyrektora  Ośrodka, nie później niż do końca września.

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

klasę.  Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  Rada  Pedagogiczna  może 

jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  ucznia,  który  nie  zdał 



egzaminu  poprawkowego  z  jednych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że  te 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej.

§ 74

1. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć 

edukacyjnych,  jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  oceny  klasyfikacyjnej  z 

powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę 

czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie  nauczania.  W  przypadku 

nieklasyfikowania  ucznia    w wyniku  klasyfikacji  śródrocznej,  uczeń ma możliwość 

uzupełnienia braków wiedzy w drugim półroczu

2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.

3.Na  wniosek  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieobecności  nie 

usprawiedliwionej   lub  na  prośbę  jego  rodziców  (opiekunów  prawnych)  Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki.

5.Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  jest  uzgodniony  z  uczniem  i  jego 

rodzicami  (opiekunami prawnymi).

6. Egzamin  klasyfikacyjny  składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem 

egzaminu        z  plastyki, muzyki,  techniki,  informatyki  oraz wychowania  fizycznego 

oraz  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  z  których  egzamin  powinien  mieć  przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.

7.Egzamin  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności 

wskazanego przez Dyrektora nauczyciela pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o  których  mowa  w  punkcie  7,  termin  egzaminu, 

zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne,  wynik  egzaminu  oraz  uzyskaną  ocenę. 

Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.



10. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,    w  dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

11. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego 

roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym, 

że  ocena  niedostateczna  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,             

z zastrzeżeniem § 75,  pkt 7.

§ 75

1. Uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do 

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) 

ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  ocena  zachowania  została  ustalona 

niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia 

mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno  - 

wychowawczych.

2. W  przypadku  stwierdzenia  zasadności  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w, §  75,  ust.  1 

Dyrektor Ośrodka  powołuje komisję, która:

a. w  przypadku  oceny  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza  sprawdzian 

wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala 

roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b. w  przypadku  oceny  zachowania  –  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną 

zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów,  w  przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

4. W skład komisji wchodzą:

a. w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor Ośrodka – 

jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch 

nauczycieli ze Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

lub innej szkoły podstawowej, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

b. w  przypadku  oceny  zachowania:  Dyrektor  Ośrodka  –  jako  przewodniczący 

komisji,  wychowawca  klasy,  wskazany  przez  Dyrektora  nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog szkolny.



5. Ustalona  przez  komisję,  roczna  (półroczna)  ocena  klasyfikacyjna  nie  może  być 

niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,                                 

z wyjątkiem  oceny  niedostatecznej,  która może  być  zmieniona w wyniku  egzaminu 

poprawkowego.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a. w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

b. w  przypadku  oceny  zachowania:  skład  komisji,  termin  posiedzenia  komisji, 

wynik głosowania, ustaloną ocenę wraz  z uzasadnieniem.

Do  protokołu  pracy  komisji  przeprowadzającej  sprawdzian  dołącza  się  pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu                             

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

wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka.

§ 76

1. Przepisy § 75 stosuje się odpowiednio w przypadku oceny klasyfikacyjnej uzyskanej  

w wyniku  egzaminu poprawkowego,  z  tym,  że  termin  zgłoszenia  zastrzeżeń wynosi         

5  dni  od  dnia  przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego. W  tym przypadku,  ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 77

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

a. w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny 

klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  VI 

oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych, 

których  realizacja  zakończyła  się  w  klasie  IV  lub  V,  uzyskał  oceny 

klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej,

b. a ponadto – przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w . § 78.



2. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji 

końcowej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 78

1.W  klasie  VI  szkoły  podstawowej  Okręgowa  Komisja  Egzaminacyjna  przeprowadza 

sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.Uczeń,  który  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  do  20  sierpnia  danego  roku,  powtarza 

klasę  szóstą  oraz  przystępuje  do  sprawdzianu  w  następnym  roku  z  zastrzeżeniem: 

W szczególnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,  uniemożliwiających 

przystąpienie  do  sprawdzianu  w terminie  do  dnia  20  sierpnia  danego  roku,  Dyrektor 

komisji  okręgowej,  na  udokumentowany  wniosek  Dyrektora  szkoły,  może  zwolnić 

ucznia  z obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu.  Dyrektor  szkoły  składa  wniosek 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

4.Uczniowie  klasy  VI  podlegają  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne 

oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

ROZDZIAŁ XIII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                       

§ 79

Nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu.

§ 80

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.



§ 81

1. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową: 

a) rejestr wyjazdów wychowanków,

b)  rejestr samowolnych opuszczeń Ośrodka 

2. Rejestr  wyjazdów  obejmuje  wyjazdy  wychowanków  poza  teren  wsi  Radawnica                             

z  wyjątkiem  wyjazdów  do  lekarzy,  na  konsultacje,  badania  itp.  Do  rejestru  wpisuje 

się  nazwisko  i  imię  wychowanka,  datę  i  godzinę  zwolnienia  oraz  przewidywanego                               

i  faktycznego  powrotu,  cel  wyjazdu,  nazwisko  i  imię  zwalniającego  i  podpis  osoby 

stwierdzającej powrót. 

3.   Do  rejestru  samowolnych  opuszczeń  Ośrodka  wpisuje  się:  nazwisko  i  imię 

wychowanka,  datę  i  godzinę  opuszczenia  Ośrodka,  okoliczności,  datę  zgłoszenia  na 

policję,  do  sądu  i  inne  podjęte  działania  oraz  nazwisko  i  imię  dokonującego  wpisu                     

i potwierdzającego powrót wychowanka.

§ 82

Korekt  ewidentnych  omyłek  i  błędów  w  dzienniku  lekcyjnym  dokonuje  wychowawca 

klasy, w dzienniku zajęć wychowawczych wychowawca grupy, w pozostałej dokumentacji 

przebiegu  nauczania  Dyrektor  Ośrodka.  Korekt  dokonuje  się  kolorem  czerwonym 

potwierdzone datą oraz podpisem  osoby upoważnionej do dokonania korekty.

§ 83

1. Rodzice,  opiekunowie  prawni młodzieży  przebywającej w Ośrodku, wnoszą  opłatę  za 

posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, 

ustalanych przez dyrektora Ośrodka.

2. Zasady wnoszenia  opłat  określa  rozporządzenie w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych 

zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 

dzieci w tych placówkach.

§ 84



Traci moc Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radawnicy z dnia   28 maja 2009 

roku.

§ 85

Uchwalony Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radawnicy obowiązuje od dnia 22 

sierpnia 2013 roku.

 

Radawnica, dnia 22 sierpnia2013 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


