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PODSTAWA PRAWNA 
 
 

1. Ustawa 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 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1611). 

 

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 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. 2017 r., poz. 1646). 

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017, 

poz. 649). 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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, poz. 356). 
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ROZDZIAŁ I 

Nazwa szkoły i pozostałe informacje 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym, znacznym wraz ze sprzężeniami zwana dalej „Szkołą 

Podstawową”. 

 

1. Nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego nr 1 i składa się z nazwy Ośrodka oraz nazwy 

szkoły.  

2. Szkoła Podstawowa jest szkołą ośmioklasową. 

3. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicach urzędowych, na świadectwach 

oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną 

pomija się określenie „specjalna”.  

4. Szkoła Podstawowa używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

5. W ramach Szkoły Podstawowej realizowane są zajęcia uczniów II i III klasy 

Gimnazjum tj. do końca sierpnia 2019 roku. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
Cele i zadania Szkoły Podstawowej 

 

 

1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa 

uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska określone w ustawie Prawo 

Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 
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2. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i 

poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia 

i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie 

umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę 

indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na 

postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Ważne jest, aby uczeń: 

 

1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub 

pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);  

2) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych 

potrzeb życiowych;  

3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu 

prawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie; 

4) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi 

członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy 

współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;  

5) rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i 

przyrodnicze;  

6) mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym 

dorosłym życiu;  

7) posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej 

wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.  

 

3. Do zadań Szkoły Podstawowej należy: 

 

1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia 

bezpieczeństwa, wzmacniania własnej wartości i akceptacji oraz komfortu 

psychicznego w procesie integracji ze środowiskiem, jednocześnie wspierających  

aktywność i uczestniczenie w życiu klasy i szkoły.  

2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej 

podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego.  



 6 

3. Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, 

wynikających z jego potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Na zajęciach rewalidacyjnych pożądane jest łączenie uczniów z 

podobnymi problemami rozwojowymi. 

 

4. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności 

społecznych i materialnych warunków umożliwiających: 

1. nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz 

między uczniami;  

2. kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych 

umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia 

różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi 

rolami;  

3. rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, 

dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub 

wspomagających bądź alternatywnych metod komunikacji;  

4. wspieranie rozwoju komunikacji na każdych zajęciach i we wszystkich sytuacjach 

szkolnych i pozaszkolnych;  

5. rozwijanie i utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych: stosunki 

przestrzenne, liczenie, mierzenie, ważenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, 

poznawanie stosunków czasowych;  

6. naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji;  

7. wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia, oraz 

nabywania języka (przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania w dostępnej 

modalności, jak również zdobywania elementarnych umiejętności matematycznych, 

przydatnych w codziennym życiu;  

8. udział w różnego rodzaju zabawach: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, ruchowych, 

muzyczno-ruchowych, tematycznych i innych;  

9. rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju 

psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);  

10. wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb 

związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do 

intymności;  
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11. uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności 

uczuciowej;  

12.kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; 

uczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych;  

13. uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego;  

14. poznawanie środowiska przyrodniczego, rozbudzanie zainteresowania i szacunku 

dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;  

15. uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które 

mogą napotkać w życiu;  

16. przygotowywanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny; wprowadzanie 

elementów wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o 

seksualności człowieka;  

17. uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania 

intymności innych osób;  

18. kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;  

19. rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia 

odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;  

20. zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych 

sytuacjach życiowych; korzystanie z urządzeń technicznych, ułatwiających 

funkcjonowanie w życiu;  

21. korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej,  z uwzględnieniem 

urządzeń i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub 

ułatwiających komunikowanie się;  

22. rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i 

możliwościami uczniów;  

23. poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z 

których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;  

24. udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy 

kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń;  

25. uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach 

sportowych, turystyce i krajoznawstwie;  

26. przygotowanie ucznia do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w 

niej udziału;  
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27. przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu. 

 

5. Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest 

dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

 

6. Nauczyciel ma prawo do wyboru, w tym do zawężania lub poszerzania, treści 

nauczania korzystnych dla rozwoju ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

autonomii i godności. 

 

7. Priorytetem w edukacji ucznia jest rozwijanie kompetencji osobistych, 

komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, 

godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami 

społeczeństwa. 

 

8. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także indywidualne tempo i 

zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań 

pedagogicznych i terapeutycznych są planowane indywidualnie. Dokonywana 

okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu 

funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia 

do jego możliwości.  

 

 

ROZDZIAŁ III 
Organy Szkoły Podstawowej i ich kompetencje 

 

 

Organy Szkoły Podstawowej i ich szczegółowe kompetencje zostały opisane w 

Statucie Ośrodka. 
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ROZDZIAŁ IV 
Organizacja pracy Szkoły Podstawowej 

 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział - klasa lub 

zespół rewalidacyjno-wychowawczy. 

 

2. Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej  wynosi: 

1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 

4; 

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym – nie więcej niż 4; 

3) w zespołach rewalidacyjno wychowawczych – nie więcej niż 4; 

4) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8; 

5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8. 

 

3. Przypadku zajęć świetlicowych liczba uczniów pozostających pod opieką jednego 

nauczyciela odpowiada liczbie uczniów, o której mowa w pkt. 2. 

 

4. Organizacja czasu trwania zajęć: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2) Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły 

podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy 

czas trwania zajęć. 

3) Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

4) Godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych trwa 60 minut. 

 

5. W szkole podstawowej w klasach I – IV oraz w zespołach rewalidacyjno – 

wychowawczych  zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach 
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(niepełnosprawność sprzężona, autyzm) dopuszcza się zatrudnienie pomocy 

nauczyciela w klasach V – VIII. 

 

6. W szkole podstawowej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych 

na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę nie 

łączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.  

 

7. Każdy oddział powierzony jest przez dyrektora szkoły opiece wychowawczej 

nauczycielowi - wychowawcy. 

 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

 

9. W szkole działa rada rodziców. Kompetencje i zadania rady rodziców ujęte są 

Statucie Ośrodka. 

 

10. Do form współpracy szkoły z rodzicami należą: 

1) spotkania dyrektora Ośrodka z radą rodziców; 

2) zebrania rodziców (prawnych opiekunów) prowadzone przez dyrektora oraz 

wychowawców klas; 

3) indywidualne kontakty rodziców z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, 

pedagogiem i psychologiem lub innym specjalistą; 

4) wizyty nauczycieli, wychowawców lub pedagoga szkolnego w domach uczniów 

(wychowanków); 

5) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w ramach pedagogizacji Rodziców. 

 

11. Formy współdziałania z rodzicami uwzględniają prawo rodziców (prawnych 

opiekunów) do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i programu 

pracy dydaktyczno-wychowawczej z danym dzieckiem; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju psychofizycznym, zachowaniu 

dziecka w szkole, o jego postępach, a także przyczynach trudności w nauce; 



 11 

3) wyrażania opinii na temat pracy szkoły; 

4) udzielania pomocy finansowej i organizacyjnej w pracy szkoły. 

 

12. Rada pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem Ośrodka a jej szczegółowe 

zadania opisuje Statut Ośrodka. 

 

13. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego pełni wicedyrektor 

SOSW nr 1 w Gnieźnie. 

 

14. Podstawą przyjęcia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej jest posiadanie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający 

działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

15. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci i młodzież na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), kierowany do organu prowadzącego. 

 

16. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą przynajmniej 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia 

spełniania obowiązku szkolnego. 

 

17. Szkoła podstawowa przewiduje czas edukacji na 8 klas. 

 

18. Na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

 

19. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na 

podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej tego samego typu oraz 

odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł. 

 

20. Dyrektor Ośrodka decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły 

podstawowej. 

 

21.Uczniowi spełniającemu warunki przyjęcia do danej szkoły wynikające z przepisów  
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prawa oświatowego nie stwarza się ograniczeń w przyjęciu do tej szkoły. 

 

22. Organ prowadzący wydaje skierowanie do szkoły. 

 

23. Na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przyjmowani są dzieci i młodzież z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na podstawie orzeczenia o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. 

 

24. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub 

okres nauki wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

25. Wydłużenie etapu edukacyjnego. 

1) Uczniowi można przedłużyć okres nauki: 

- na I etapie edukacyjnym o 1 rok 

- na II etapie edukacyjnym o 2 lata 

2) Wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego może złożyć do dyrektora Ośrodka 

wychowawca klasy, nauczyciel lub specjalista uczący dane dziecko, rodzic (opiekun 

prawny ) ucznia. 

3) Jeśli wnioskodawcą nie jest rodzic (opiekun prawny), wówczas wychowawca klasy 

powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o złożeniu wniosku o przedłużenie 

uczniowi etapu edukacyjnego. 

4) Dyrektor za pośrednictwem wychowawcy wdraża procedurę rozpatrzenia wniosku 

przez zlecenie zespołowi nauczycieli uczących danego ucznia przygotowania 

szczegółowej analizy osiągnięć i prognozy postępów na dalsze działania edukacyjne. 

5) Decyzję o przedłużeniu nauki uczniowi podejmuje rada pedagogiczna w 

uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, i po zasięgnięciu opinii 

zespołu o którym mowa w punkcie 4. 

-  na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III  

-  na II etapie edukacyjnym  - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII 

6) Uczeń, wobec którego dyrektor podjął decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego na 

poziomie danej klasy, nie otrzymuje świadectwa promocyjnego do klasy programowo 

wyższej. Decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego odnotowana jest w arkuszu ocen i 

dołączona do dokumentacji ucznia. 
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26. Plany edukacyjne, indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne i indywidualne 

plany zajęć. 

1) Dla uczniów opracowuje się indywidualne programy edukacyjno-teraputyczne, 

uwzględniające zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się 

na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie 

dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

3) Zespół, o którym mowa, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz w 

miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

4) Indywidualne programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim opracowuje prowadzący te zajęcia 

nauczyciel lub wspólnie nauczyciele we współpracy z psychologiem na podstawie 

wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym. 

 

27. Nauczanie religii odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

28. Rodzaje zajęć, jakie wyodrębniamy w Szkole Podstawowej: 

A) funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

B) zadania rozwijające komunikowanie się, 

C) zajęcia rozwijające kreatywność,  

D) wychowanie fizyczne, 

E) etyka- religia, 

F) zajęcia rewalidacyjne według potrzeb określonych w orzeczeniu z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ V 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

 
 

1. Uczniami są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w 

Szkole Podstawowej, a przyjęcie uczniów następuje na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, skierowania Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

2. Uczniami Szkoły mogą być osoby do ukończenia 18. roku życia, lub do 25. roku 

życia w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

3. System nagród i kar dla uczniów Szkoły Podstawowej został szczegółowo 

uregulowany w Statucie Ośrodka.  

 

4. Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej szczegółowo reguluje Statut 

Ośrodka. 

ROZDZIAŁ VI 
Zadania i obowiązki nauczycieli 

 
Zadania i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły szczegółowo 

uregulowane zostały w rozdziale V Statutu Ośrodka. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 
Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 

 

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania (nie dotyczą dzieci i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim). 

Ocenie podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 
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1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, i 

nauczycieli danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 

Ośrodka. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w zakresie posiadanych przez nich sprawności i 

umiejętności w stosunku do zaplanowanych wcześniej w indywidualnych programach 

edukacyjno-terapeutycznych oraz na sformułowaniu oceny opisowej dotyczącej 

osiągniętego poziomu rozwoju. 

Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

 

Rozdział VIII 

Dokumentacja i przepisy końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Statucie reguluje Statut Ośrodka SOSW 

nr 1 w Gnieźnie. 

 

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

3. Dokumentacja, o której mowa w ust.2 może być prowadzona w formie pisemnej 

lub elektronicznej. 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie uchwalono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 

IV/01/2017/18 w dniu 27 listopada 2017 r. 


