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Podstawa prawna 
 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 

1954, 1985, i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). 

2) Ustawa Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 

 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578). 

 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1652). 

 

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

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, 

poz. 62). 

 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla  szkół publicznych (Dz. U. z 2017 r , poz. 703). 

 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 
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8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

 

9) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 59). 
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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnością   

Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz dla Uczniów  

z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury 27. 

 

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest placówką publiczną.  

 

3) Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w  Gnieźnie, a nadzór   

pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, posługuje się pieczęcią urzędową. 

W nazwie szkoły umieszczonej na świadectwie oraz pieczęci, jaką opatruje się 

świadectwa szkolne oraz legitymację ucznia pomija się określenie „specjalna”. 

 

5) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy realizuje kształcenie i wychowanie 

młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

6) Uczniami Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gnieźnie jest młodzież  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, która ukończyła gimnazjum/szkołę 

podstawową i posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 
 

Cele edukacyjne: 
 
Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym 

przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. 

 

Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i 

umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności 

adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, 

niezależne funkcjonowanie uczniów przez: 

 

1)  rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów,  

2) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny 

obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem, 

3) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych, 

4) rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory 

i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie 

wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań), 

6) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami 

odpowiednio do pełnionych ról społecznych,  

7) kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na 

zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,  

8) zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie 

umiejętności korzystania z nich, 
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9) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,  

10) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac 

mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia, 

11) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia 

samostanowienia w dorosłym życiu, 

12) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia, 

13) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, 

kompetencji i zaangażowania w pracę, 

14) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych,  

w tym umiejętności praktycznych, 

15) kształtowanie umiejętności autoprezentacji, 

16) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym 

lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych, 

17) kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania 

zatrudnienia, 

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań, 

19) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu 

wolnego przez podejmowanie różnych aktywności, 

20) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji  

w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym  

w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie 

aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy),  

w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń, 

21) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na 

korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw 

człowieka. 

 

 Zadania szkoły 
1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu 

psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających 

aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły. 
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2. Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności 

samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym 

życiu. 

3. Tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie 

oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego 

otoczenia. 

4. Poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych 

doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów 

poczucie ich autonomii i odpowiedzialności. 

5. Pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, 

motywowanie do osobistego zaangażowania. 

6. Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi 

polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, 

przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i 

kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról 

społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w 

urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, w tym porad prawnych. 

7. Dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności 

niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji 

społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia  

8. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania 

umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, 

odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania 

oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. 

9. Zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji 

komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z 

uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik.  

10. Zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich 

rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i 

mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy 
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programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić 

indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami 

rozwojowymi i perspektywami na przyszłość. 

11. Wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności 

potrzebnych w pracy. 

12. Wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć 

grupowych i konsultacji indywidualnych. 

13. Zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej. 

14. Pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu 

decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia. 

15. Zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości ora 

indywidualnych preferencji w wyborze pracy. 

16. Pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich 

zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy. 

17. Tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, 

 z różnymi czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy.  

18.   Nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami         

pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z         

niepełnosprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną         

i zawodową tych osób. 

19. Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których 

uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu 

edukacji uzyskać zatrudnienie. 

20. Monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych 

do wykonywania przez uczniów. 

21. Stworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego 

oraz umiejętności szukania pracy. 

22.Organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych 

stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy. 

23. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i   

bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy). 

24. Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie. 
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25. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych 

inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji. 

26. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznymi 

instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika. 

27. Organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych 

wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z 

różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, 

imprezy sportowe i kulturalne). 

28. Tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego. 

29. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa 

uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał  

30. Tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych 

oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju. 

31. Tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, 

że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być 

przyczyną dyskryminacji. 

32. Tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i 

ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu. 

33. Przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, 

rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka. 

34. Uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania 

intymności innych osób. 

35. Stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony 

środowiska. 

36. Wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu 

zwiększenia efektywności podejmowanych działań. 

37. Organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób 

dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne). 

 

 

Zadania nauczycieli: 
 

1. Nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści pracujący z uczniem 

niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 
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z niepełnosprawnością sprzężoną tworzą zespół, którego zadaniem jest opracowanie 

Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych z uwzględnieniem 

programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego zespołu oraz 

dokonują, nie rzadziej niż dwa razy do roku, wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, będącej podstawą modyfikowania indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego. 

 

2.Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 

 

1) Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, tworząc warunki wspomagające rozwój 

osobistej zaradności ucznia i jego przygotowanie do uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

2) W celu realizacji zadania wychowawca klasy: 

• otacza indywidualną opieką każdego ze swoich podopiecznych, 

• organizuje formy życia zespołowego integrującego uczniów, 

• współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale/klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując wychowawcze działania wobec uczniów, a zwłaszcza wobec 

tych, którzy wymagają indywidualnej pomocy (dydaktycznej, psychologicznej, 

resocjalizacyjnej). 

3) Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez konsultacje i zebrania 

zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

4) Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora Ośrodka, pedagoga szkolnego, psychologa, nauczycieli rewalidacji 

indywidualnej, Rady Pedagogicznej. 

 

Uczniowie: 
 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są 

na wniosek własny lub  rodziców /prawnych opiekunów/, kandydaci posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający 

działający w publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
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2. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest 

skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego. 

1) Skierowanie wydaje się w oparciu o złożoną do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego 

dokumentację: 

• podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 

• orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

• świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,  

• numer PESEL, 

• odpis skróconego aktu urodzenia. 

2) W przypadku przyjęcia ucznia  spoza Powiatu Gnieźnieńskiego wyżej wymienioną 

dokumentację przedkłada kandydat na ucznia, jego  rodzic /opiekun prawny/ w 

Starostwie Powiatowym zgodnie z miejscem zameldowania na pobyt stały. 

 

3. Starosta przesyła pełną dokumentację wraz z wnioskiem do Starosty Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

 

4. Do szkoły uczęszczają uczniowie do 24. roku życia. 

 

5. Prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Statucie Ośrodka. 

 

6. Udzielanie nagród i kar uczniom określają szczegółowe przepisy zawarte w  

Statucie Ośrodka. 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY 

 
 
1. Organami Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy są organy Ośrodka. 

 

2. Szczegółowe kompetencje tych organów określa Statut Ośrodka. 
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3. Funkcję dyrektora szkoły pełni Dyrektor Ośrodka, który kieruje pracą szkoły 

i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

4. Dyrektor prowadzi sprawy wynikające: 

1) ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

2) z kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły, 

3) z działalności inwestycyjnej, remontowej i ekonomicznej. 

 

5. Szczegółowy zakres zadań Dyrektora Ośrodka i wicedyrektora określają zapisy 

zawarte w Statucie Ośrodka. 

 

6. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej 

zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

7. Zakres oraz sposób działania Rady Pedagogicznej określają szczegółowe zapisy 

w Statucie Ośrodka i w  Regulaminie  Rady Pedagogicznej.  

 

8. Reprezentanci rodziców Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzą w 

skład Rady Rodziców Ośrodka. Zakres i sposób działania określają szczegółowe 

zapisy w Statucie Ośrodka i Regulaminie Rady Rodziców.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
 
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w Szkole 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy określa arkusz organizacyjny Ośrodka. 

 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Ośrodka ustala się 

tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów szkoły. 
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3. W organizacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się jeden 

etap edukacyjny – kształcenie obejmuje trzy lata nauki – klasa I, II, III. 

 

4. Ze względu na specyfikę kształcenia uczniów niepełnosprawnych  w stopniu 

umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub małą 

liczbę uczniów dopuszcza się organizację kształcenia w oddziale  klasowym 

złożonym z uczniów różnych klas. Tak utworzony zespół uczniów stanowi  oddział  

łączony. 

W przypadku nauczania w oddziałach łączonych, dyrektor przeznacza na realizację 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tych klasach, taką liczbę godzin, aby była 

zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania. 

 

5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w 

oddziale wynosi: 

1) w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym - od 6 do 8, 

2) w przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują 

niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można za zgodą organu 

prowadzącego obniżyć o 2, 

3) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba 

uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt. 1 i 2. 

 

6. Podstawową formą działalności szkoły są: 

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

- dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

- zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne wspierające i wspomagające rozwój  

młodego   człowieka. 

 

7. Uczniowie szkoły mogą korzystać z pełnej struktury organizacyjnej Ośrodka, 

zgodnie z zasadami przedstawionymi w Statucie Ośrodka, i tak: 

- z zajęć świetlicowych,  

- z internatu,  

- z biblioteki Ośrodka, 
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- z posiłku w stołówce. 

 

8. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole specjalnej przysposabiającej do 

pracy wyodrębnia się: 

- zajęcia edukacyjne: 

• funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

• przysposobienie do pracy, 

• zajęcia kształtujące kreatywność, 

• zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

• wychowanie fizyczne, 

• etyka/religia. 

 

- zajęcia rewalidacyjne. 

 

9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjno – wychowawcze, 

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

 

1) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, uwzględniający zasady ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2) Przerwy między zajęciami trwają 5 minut, a przynajmniej jedna przerwa trwa 15 

minut. 

3) piekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych 

sprawuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca prowadzący zajęcia. 

4) W czasie przerw opiekę pełni dyżurujący nauczyciel – zgodnie z harmonogramem 

dyżurów. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurnego obowiązki przejmuje 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

5) realizacja zajęć edukacyjnych kształcenia przysposabiającego do pracy odbywa 

się w pracowniach i warsztatach do ćwiczeń praktycznych. 

 

10. Zajęcia w ramach przysposobienia do pracy organizowane są w pracowniach 

ośrodka oraz na terenie innych jednostek organizacyjnych. 
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ROZDZIAŁ V 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 
 

 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły przysposabiającej 

do pracy są szczegółowo opisane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

opracowanym dla SOSW nr 1 oraz w  Statucie Ośrodka. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

 i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

4.Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć z 

zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

1) Nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ucznia: 

• podczas indywidualnych spotkań w szkole, 

• na planowanych zebraniach klasowych. 

 

5. Zasady nie promowania uczniów do klasy programowo wyższej lub nie ukończenia 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy szczegółowo opisane są w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania SOSW nr 1 w Gnieźnie. 
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6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej SOSW Nr 1 uczniowie klasy I i II 

otrzymują świadectwa promocyjne do klasy programowo wyższych Szkoły 

Przysposabiających do Pracy. 

 

7. O ukończeniu szkoły decyduje Rada Pedagogiczna SOSW nr 1, a  uczniowie klasy 

III otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, rodziców, pracowników.  

 

2. Zmiany w Statucie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogą być 

dokonywane w drodze Uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka. 

 

3. Kwestie nie objęte niniejszym Statutem są uregulowane w Statucie Ośrodka oraz 

przepisami obowiązującego prawa oświatowego. 

 

 

 


