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Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  

z późniejszymi zmianami): 

1) Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357) 

2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2014r. poz. 191 

i 1198 oraz z 2015r. poz. 357). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z późniejszymi zmianami): 

1) Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 24lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1113). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2012r, poz. 977, z późniejszymi zmianami): 

1) Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. z 2014r. poz. 803). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22.02.2012, poz. 204 z późniejszymi zmianami): 

1) Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 29grudnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2014r. poz. 1993). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

(Dz. U. z  2015r. poz. 31). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. sprawie zasad udzielania i organizacji 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. z2013, poz. 532). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 10czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015r.  poz. 843). 

10. Rozporządzenie MEN  z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego 

podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 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 2014r. poz. 1170 z 

późniejszymi zmianami): 

1) Ostatnia zmiana: rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ.U. 2015r. poz. 1250). 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 

życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DZ.U.z 2009r. Nr. 131, poz. 1079). 

1) ostatnia zmiana: rozporządzenie MEN z 17 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o 

wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 300). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1131). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562
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15. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992 Nr 

36,poz.155 z późniejszymi zmianami): 

1) ostatnia zmiana  Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunkówisposobu organizowania nauki religiiw publicznych 

przedszkolach i szkołach(Dz. U z 2014 r., poz. 478). 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu 

głębokim (Dz. U. z 2013r. poz. 529). 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 

z 2015 poz.). 

18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010r. Nr 97, poz. 624 z późniejszymi zmianami): 

1) Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23). 

19. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r.  w sprawie organizacji roku szkolnego 

( Dz. U.  z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami): 

1) ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. z 2015r. poz. 408). 

20. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(DZ.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516 z późniejszymi zmianami): 

1) ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014r, poz. 1150).  
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ROZDZIAŁ I 

 

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie jest szkołą publiczną, 

obejmującą kształceniem i wychowaniem specjalnym dzieci i młodzież  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim 

oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. W skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych wchodzą: 

1) Przedszkole Specjalne, 

2) Szkoła Podstawowa Specjalna, 

3) Gimnazjum Specjalne, 

4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

3. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim organizuje się we współpracy 

z rodzicami (opiekunamiprawnymi) indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

§ 2 

 

Organem prowadzącym jest Powiat Legionowski. 

 

§ 3 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

 

§ 4 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 69,  

05-120 Legionowo. 
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§ 5 

 

1. Przedszkolu, wchodzącemu w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, 

organ prowadzący może nadać imię na wniosek Rady Pedagogicznej. 

2. Szkole, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, organ 

prowadzący może nadać imię na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Cele i zadania Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  

w Legionowie  

 

§ 6 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie kieruje się przepisami 

zawartymi w Ustawie o Systemie Oświaty i Karcie Nauczyciela oraz zasadami określonymi 

w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.  

 

§ 7 

 

Do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przyjmowane są dzieci 

i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym 

oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną: 

1. Do Przedszkola Specjalnego: 

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

2) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, 

3) posiadający skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Legionowskiego. 
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2. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej: 

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

2) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, 

3) posiadający skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Legionowskiego. 

3. Do Gimnazjum Specjalnego: 

1) na wniosek swój lub rodziców (opiekunów prawnych), 

2) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, 

3) posiadający skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Legionowskiego, 

4) na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

5) na podstawie zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej–w przypadku uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

4. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:  

1) na wniosek swój lub rodziców (opiekunówprawnych), 

2) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, 

3) posiadający skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Legionowskiego, 

4) na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, 

5) na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki  

w tego typu szkole, 

6) w celu umożliwienia uczestnictwa w zajęciach z zakresu przysposobienia do pracy 

wymagane jest posiadanie przez ucznia książeczki zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych z wykonanym badaniem na nosicielstwo. 

5. Do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przyjmowane są 

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 
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1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

2) posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 

3) posiadające skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Legionowskiego. 

 

§ 8 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie realizuje zadania wynikające 

z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki szkoły. Do 

zadań Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie należy 

w szczególności:  

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych 

im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

2) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez 

dziecko wielorakich kontaktów społecznych, 

3) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania 

nauki zgodnie z ich predyspozycjami oraz do życia w integracji ze społeczeństwem, 

4) umożliwienie uczniom, w toku prowadzonych zajęć, podtrzymywania i rozwijania 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

5) zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i specjalistycznej uczniom, którym 

z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc lub wsparcie, 

w tym również działania na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej, 

6) prowadzenie preorientacji zawodowej poprzez: 

a. dokładne poznanie możliwości uczniów, 

b. organizowanie wycieczek zawodoznawczych, 

c. poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, 

7) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań, 

8) stwarzanie możliwości korzystania z zajęć rewalidacji indywidualnej, 

9) zapewnienie uczniom w szkole bezpiecznych, higienicznych warunków do nauki  

i zabawy, 
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10) zapewnienie uczniom opieki na wycieczkach, „zielonych szkołach”, turnusach 

rehabilitacyjnych itp. organizowanych przez Placówkę, 

11) propagowanie idei kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez działania zmierzające  

do promocji Placówki w środowisku. 

 

§ 9 

 

1. Działalność edukacyjna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 

jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) zestaw programów wychowania przedszkolnego, 

3) indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, 

4) program wychowawczy, który w sposób całościowy opisuje treści i działania 

o charakterze wychowawczym i  jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 

5) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym. 

 

§ 10 

 

1. W Przedszkolu Specjalnym podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący 

dzieci z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także ich potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień. 

2. Zajęcia dydaktyczne w Przedszkolu Specjalnym realizowane są w oddziałach dla dzieci  

z autyzmem oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

3. W Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący 

dzieci i młodzież z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
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4. Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum 

Specjalnym i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy realizowane są w oddziałach dla 

dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną lub dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

§ 11 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie organizuje się 

nauczanie indywidualne dla dzieci i młodzieży,których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim. 

2. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, organizuje się 

nauczanieindywidualne: 

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

2) na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez zespół 

orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

3. Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania 

indywidualnegowydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu 

nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć nauczania 

indywidualnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Zajęcia 

nauczania indywidualnego prowadzi się w domu rodzinnym ucznia. Mogą one być również 

organizowane na terenie szkoły, razem z oddziałem albo indywidualnie w odrębnym 

pomieszczeniu, w zakresie określonym w orzeczeniu. w odniesieniu do dziecka, którego stan 

zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
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6. Dzieciom i młodzieży objętymnauczaniemindywidualnym, których stan zdrowia znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im 

pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 

uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych. 

7. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie organizuje się 

indywidualne zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze:  

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

2) na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu 

głębokim, wydanego przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

8. Celem indywidualnych zajęć rewalidacyjno–wychowawczych jest wspomaganie rozwoju 

dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności 

od innych osób podczas funkcjonowania w codziennym życiu. 

9. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze organizuje się w domach rodzinnych 

dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 

10. Opiekę podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych w domu rodzinnym 

zapewniają rodzice (opiekunowie prawni). 

11. Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowuje prowadzący te 

zajęcia nauczyciel, we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych  

w orzeczeniu kwalifikacyjnym. 

 

§ 12 

 

Uczniowie autystyczni realizujący obowiązek szkolny w formie indywidualnego nauczania  

na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być objęci Programem Wspomagania 

Rozwoju Dzieci z Autyzmem. Program znajduje się w dokumentacji szkolnej. 
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§ 13 

 

1. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowiewe współpracy 

z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego,przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki  

do doskonalenia jakości pracy szkoły. 

2. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana jest w następujących zakresach: 

1) Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na wszechstronny rozwój 

wychowanków poprzez aktywne nabywanie wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawie programowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości, 

2) Planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych i wychowawczych opiera się na 

współpracy nauczycieli z uwzględnieniem wniosków z analizy badań wewnętrznych 

i zewnętrznych, 

3) Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem 

rodziców i opiekunów wychowanków) na rzecz wzajemnego rozwoju; 

4) W Placówce przestrzegane są normy społeczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 

5) Zarządzanie Placówką służy jej rozwojowi. 

3. Do dnia 31 sierpnia każdego roku Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

4. Do 15 września każdego roku Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący 

rok szkolny. 

 

§ 14 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie współpracuje z: 

1) wydziałami edukacji w miastach i gminach, 

2) publicznymi poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym publicznymi 

poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami oświatowymi, 
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4) ośrodkami pomocy społecznej, 

5) sądem, 

6) Strażą Miejską, 

7) Policją, 

8) ośrodkami kultury, 

9) Fundacją „Promień Słońca”, 

10) Polskim Czerwonym Krzyżem, 

11) Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. 

2. Koordynatora współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami wyznacza Dyrektor Placówki. 

3. Placówka współpracuje z wydziałami edukacji w miastach i gminach w zakresie: 

1) konsultacji dotyczących opracowania arkusza organizacyjnego Placówki, 

2) rekrutacji dzieci i młodzieży do Placówki, 

3) monitorowania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

4) realizacji rządowych programów edukacyjnych, 

5) przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, 

6) prowadzenia spraw wynikających z realizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, 

7) realizacji projektów wspomagających rozwój uczniów. 

4.  Placówka współpracuje z publicznymi poradniami psychologiczno–pedagogicznymi,  

w tym z publicznymi poradniami specjalistycznymi w zakresie: 

1) wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się dziecka, 

2) udzielania dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy psychologiczno–

pedagogicznej, 

3) prowadzenia poradnictwa i rozmów profilaktycznych z uczniami, rodzicami/prawnymi 

opiekunami i nauczycielami, 

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) konsultowania trudności uczniów w nauce.  

5. Placówka współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie: 

1) rozpoznawania środowiska ucznia, 

2) refundowania posiłków uczniom, 

3) wspierania rodzin potrzebujących pomocy. 

 



14 

 

6. Placówka współpracuje z sądem w zakresie: 

1) wymiany informacji z kuratorami sądowymi, 

2) wnioskowania w sprawach uczniów. 

7. Placówka współpracuje ze Strażą Miejską w zakresie: 

1) realizacji programów wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

2) prowadzeniadziałań profilaktycznych (pogadanki dla uczniów), 

3) organizowania akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń, 

4) pomocy w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową, 

5) udziału uczniów w konkursach organizowanych pod patronatem tej instytucji. 

8. Placówka współpracuje z Policją w zakresie: 

1) organizowania spotkań tematycznych z młodszymi uczniami m.in. na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

2) organizowania spotkań tematycznych z młodzieżą szkolną m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp., 

3) informowania policji o zdarzeniach mających znamiona czynów karalnych, 

zaistniałych na terenie Placówki, 

4) wspierania Placówki w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze 

problemów, które zaistniały na terenie Placówki, 

5) wspólnego udziału Placówki i Policji w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, 

6) kontrolowania autokarów wynajmowanych na wycieczki szkolne. 

9. Placówka współpracuje z ośrodkami kultury w zakresie: 

1) organizowania konkursów, warsztatów i wystaw prezentujących dorobek artystyczny 

uczniów, 

2) promowania w środowisku akceptowanego społecznie wizerunku osób 

niepełnosprawnych. 

10. Placówka współpracuje z Fundacją „Promień Słońca” w zakresie: 

1) organizowania imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży, 

2) organizowania zajęć i obozów rehabilitacyjnych dla uczniów, 

3) organizowania wycieczek i innych form wypoczynku dla uczniów, 
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4) sponsorowania zakupu pomocy dydaktycznych, 

5) promowania w środowisku akceptowanego społecznie wizerunku osób 

niepełnosprawnych. 

11. Placówka współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem w zakresie: 

1) udziału w programach profilaktycznych, 

2) udziału w spotkaniach o tematyce prozdrowotnej organizowanych w Placówce, 

3) organizowania konkursów i wystaw o tematyce prozdrowotnej. 

12. Placówka współpracuje ze Stacją  Sanitarno–Epidemiologiczną w zakresie: 

1) udziału w programach profilaktycznych, 

2) udziału w spotkaniach o tematyce zdrowotnej, organizowanych w placówce, 

3) organizowania konkursów i wystaw o tematyce prozdrowotnej. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Organy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie  

 

§ 15 

 

1. Organami Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy działają na podstawie regulaminów, na zasadach określonych w Ustawie o Systemie 

Oświaty.  

3. Każdy z organów ma możliwość działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich 

kompetencji. 

4. Każdy z organów o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach informuje 

pozostałe organy za pomocą: 
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1) Dyrektor: 

a. księgi zarządzeń, 

b. pism urzędowych, 

c. komunikatów na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 

d. komunikatów na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

2) Rada Pedagogiczna: 

a. komunikatów na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 

b. komunikatów na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

3) Rada Rodziców: 

a. pism urzędowych, 

b. komunikatów na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców, 

c. komunikatów na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 

d. komunikatów na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

4) Samorząd Uczniowski: 

a. pism urzędowych, 

b. komunikatów na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, 

c. komunikatów na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 

d. komunikatów na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

5. Wszelkie spory pomiędzy organami rozstrzygane są w drodze mediacji prowadzonych przez 

przedstawicieli poszczególnych organów. 

 

§ 16 

 

1. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie: 

1) kieruje działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

3) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

4) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

6) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, przyjmuje dzieci i młodzież niepełnosprawną 

intelektualnie odpowiednio do placówek wchodzących w skład Powiatowego Zespołu 

Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 
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7) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego, 

8) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych, 

9) organizuje zajęcia dodatkowerozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

10) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

11) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

12) wstrzymuje wykonanie uchwał  Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 

13) realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego Placówkę, 

14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Placówki, zaopiniowanymi przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Placówki, 

15) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom,  

w czasie zajęć organizowanych przez Placówkę, 

16) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

17) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szóstej klasie Szkoły 

Podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie Gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu lekkim, 

18) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Placówki, 

19) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego skreśla ucznianieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów, 

20) ustala zakres czynności poszczególnych pracowników, 

21) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Placówce nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach: 
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a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Placówki, 

b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Placówki, 

c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły, 

22) powierza nauczycielom pełnienie funkcji i odwołuje ich z tych funkcji, 

23) po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej, powierza stanowisko 

wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich, 

24) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem 

Uczniowskim, 

25) podejmuje działania organizacyjne, umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły, 

26) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Placówce 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania, 

27) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia 

ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, 

28) gromadzi fundusze na wyodrębnionym rachunku dochodów, wykorzystując je zgodnie 

z uchwałą organu prowadzącego Placówkę, 

29) podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

30) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami 

31) w terminie do dnia 30 września, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, informuje nauczycieli, uczniów oraz rodziców 

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

wolnych od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia 

wychowawczo-opiekuńcze, 

32) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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§ 17 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, za zgodą organu 

prowadzącego, mogą być tworzone stanowiska wicedyrektora. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala Dyrektor Placówki. 

 

§ 18 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa Rada 

Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Placówki w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Placówce.  

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej placówki.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Placówki.  

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

w każdym okresie (semestrze) 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 Placówki, organu prowadzącego Placówkę albo  

co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

6. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej zebrania 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Placówki, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w Placówce,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieliPlacówki, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów 

6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Placówki, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora Placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w poszczególnych oddziałach,  

6) wprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych 

dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia,  

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Placówce. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków.  

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw  

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników 

Placówki.  

§ 19 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa Rada Rodziców 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, która reprezentuje ogół 

rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów Placówki. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Placówki, organu 

prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach Placówki.  

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a. Programu Wychowawczego Placówki obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b. Programu Profilaktyki Placówki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Placówki, opracowanego przez Dyrektora Placówki w przypadku 

stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów 

kształcenia lub wychowania, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Placówki, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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4) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach,  

5) opiniowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych 

dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, 

6. W celu wspierania działalności statutowej Placówki Rada Rodziców gromadzi fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł.  

 

§ 20 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa Samorząd 

Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie.  

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) uczniowiewchodzący w skład Rad Samorządów Klasowych, 

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

3) zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego i skarbnik, 

4) sekcje samorządu: kulinarna, muzyczna, plastyczna i dyżurnych. 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Placówki.  

4. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.  

6. Samorząd Uczniowski organizuje dyżury uczniów podczas przerw międzylekcyjnych. 

7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Placówki 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Organizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  

w Legionowie  

 

§ 21 

 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego: 

a. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w ostatni piątek czerwca; 

b. pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek stycznia. 

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

arkusz organizacji Placówki opracowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek Specjalnych w Legionowie. 

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Placówkę do dnia 30 maja danego roku. 

 

§ 22 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie realizuje zadania 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w : 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-11-2010&qplikid=1#P1A6
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1) Przedszkolu Specjalnym: 

a. w oddziałach dla dzieci z autyzmem, 

b. w oddziałach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

2) sześcioletnim cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej Specjalnej: 

a. w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

b. w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

3) trzyletnim cyklu kształcenia w Gimnazjum Specjalnym: 

a. w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

b. w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

4) trzyletnim cyklu kształcenia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

5) formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. 

2. W Placówce dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.  

3. W Placówce na wszystkich etapach edukacyjnych stosuje się oznakowanie dla oddziałów 

klasowych: 

1) dla oddziałów, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 

w  stopniu lekkim – oznakowanie A, 

2) dla oddziałów, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym – oznakowanie B. 

4. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim powinna wynosić od 10 do 16. 

5. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym powinna wynosić od 6 do 8. 

6. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności 

sprzężone, określoną w ustępie 4 i 5 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.  
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7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ustępie 4 i 5.  

8. Liczba dzieci w oddziale przedszkola powinna wynosić: 

 

1) w oddziale dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi do 4, 

2) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym od 6 do 10. 

9. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Placówkę, liczba dzieci 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ustępie 8. 

10. W Przedszkolu Specjalnym zatrudnia się pomoc nauczyciela. 

11. W Szkole Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I – IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach 

V i  VI.  

12. W Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi w uzasadnionych przypadkach zatrudnia się pomoc 

nauczyciela.  

13. W Szkole Podstawowej Specjalnej i w Gimnazjum Specjalnym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na zajęciach z informatyki, z języka 

angielskiego podział na grupy jest obowiązkowy. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 

5 uczniów. 

14. W Szkole Podstawowej Specjalnej i w Gimnazjum Specjalnym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dopuszcza się prowadzenie zajęć 

wychowania fizycznego w grupach międzyklasowych lub w wyjątkowych przypadkach 

w grupach międzyoddziałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą organu 

prowadzącego.  

15. W Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwaobejmujących prowadzenie ćwiczeń 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy obowiązuje podział na grupy, z tym że grupa nie 
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powinna liczyć mniej niż 5 uczniów. 

16. W Szkole Podstawowej Specjalnej i w Gimnazjum Specjalnym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 5 godzin zajęć wychowania do życia 

w rodzinie realizuje się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

17. W Szkole Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym w oddziałach I–III wybrane treści z kształcenia 

zintegrowanego realizowane są w ramach edukacji polonistycznej, matematycznej, 

społeczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej. 

18. W Szkole Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym w oddziałach IV–VI treści z wybranych 

przedmiotów realizowane są w ramach bloków: humanistycznego, matematyczno–

przyrodniczego, artystycznego, zabawy z językiem angielskim i zajęć komputerowych. 

19. W Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w oddziałach I–III treści z wybranych przedmiotów 

realizowane są w ramach bloków: humanistycznego, matematyczno–przyrodniczego, 

artystycznego, zabawy z językiem angielskim i zajęć komputerowych. 

20. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy treści z funkcjonowania osobistego  

i społecznego realizowane są w ramach zajęć: edukacja językowa, edukacja matematyczno–

przyrodnicza, edukacja społeczna. 

21. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wybrane treści z przysposobienia do pracy 

realizowane są w grupach zadaniowych - zakwalifikowanie ucznia do grupy zadaniowej 

zależy od poziomu jego funkcjonowania. 

 

§ 23 

 

1. W Przedszkolu Specjalnym godzina zajęć trwa 60 minut. 

2. W Przedszkolu Specjalnym czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności 

zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 3- 4 lat - około 15 minut, 

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut. 
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3. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze dla dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim trwają 60 minut. Minimalny wymiar 

zajęć wynosi 10 godzin tygodniowo, nie więcej jednak niż 4 godziny dziennie. 

4. W Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze czasowym, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo–lekcyjnym oraz 

w międzyoddziałowych grupach zadaniowych. 

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane w formie m.in.: 

1) ścieżek edukacyjnych, 

2) wycieczek, 

3) zielonych szkół itp. 

7. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie mogą być 

organizowane zajęcia pozalekcyjne. 

8. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa Sekcja 

Olimpiad Specjalnych. Sekcja Olimpiad Specjalnych działa zgodnie z Regulaminem 

Olimpiad Specjalnych, który znajduje się w dokumentacji Placówki. 

9. Szkoła posiada pracownię komputerową wyposażoną w Internet. W pracowni zainstalowane 

jest oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów. 

 

§ 24 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie nauczyciel wybiera 

podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Program wychowania przedszkolnego i program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku Dyrektor Placówki na wniosek nauczyciela lub 

nauczycieli. 

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego i program nauczania 

ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel 
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może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub 

program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

 

4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program 

nauczania ogólnego, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla 

których jest przeznaczony. 

 

§ 25 

 

1. W Przedszkolu Specjalnymzadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji.  

2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą 

pomóc: 

1) rodzicom, w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości wspomagać odpowiednio do 

potrzeb, 

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania  

i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, 

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane 

dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

§ 26 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ocenianiu podlegają 

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
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edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze dwa razy w roku dokonują 

okresowej oceny funkcjonowania wychowanka. 

 

§ 27 

 

1. W klasach I–III Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów zniepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

i zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej uczniom z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

ustala się według następującej skali: 

1) 6 – ocena celująca, 

2) 5 – ocena bardzo dobra, 

3) 4 – ocena dobra, 

4) 3 – ocena dostateczna, 

5) 2 – ocena dopuszczająca, 

6) 1 – ocena niedostateczna. 

3. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej uczniom z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  
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5) nieodpowiednie,  

6) naganne. 

 

4. Począwszy od klasy I Szkoły Podstawowej Specjalnej uczniom zniepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania ustala się w formie oceny opisowej. 

5. Na każdym etapie edukacyjnym ocena z religii wyrażona jest stopniem według następującej 

skali: 

1) 6 – ocena celująca, 

2) 5 – ocena bardzo dobra, 

3) 4 – ocena dobra, 

4) 3 – ocena dostateczna, 

5) 2 – ocena dopuszczająca, 

6) 1 – ocena niedostateczna 

 

§ 28 

 

Kryteria ocen osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz szczegółowy tryb organizowania 

egzaminów klasyfikacyjnych i tryb odwołania od oceny określone są wWewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. 

 

§ 29 

 

Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej uczniom zniepełnosprawnością 

intelektualnąw stopniu lekkim przyznawane są stypendia za wyniki w nauce, zgodnie 

z zatwierdzonym Regulaminem. 

 

§ 30 

 

1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową Specjalną lub Gimnazjum Specjalne: 
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1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. 

 

§ 31 

 

1. Uczniowie Gimnazjum Specjalnego biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji tego projektu. 

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu określa Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

 

§ 32 

 

1. Ucznia zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

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

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

 

§ 33 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie może przyjmować słuchaczy 

zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli  

na praktyki pedagogiczne. 
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§ 34 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa wolontariat. 

 

2. Do zadań wolontariatu, w szczególności należy: 

1) rekrutowanie i szkolenie kandydatów na wolontariuszy z terenu Powiatu 

Legionowskiego, 

2) organizowanie i koordynowanie pomocy świadczonej przez wolontariuszy na rzecz 

uczniów i nauczycieli podczas zajęć wychowawczych i dydaktycznych, 

3) organizowanie i koordynowanie pomocy świadczonej przez wolontariuszy na rzecz 

nauczycieli podczas wycieczek szkolnych, 

4) organizowanie i koordynowanie pomocy świadczonej przez wolontariuszy na rzecz 

rodziców/prawnych opiekunów w opiece nad dzieckiem w zakresie wyznaczonym przez 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania wolontariatu określa Regulamin działalności 

wolontariatu na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. 

 

§ 35 

 

1. Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie jest 

pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz rodzicei nauczyciele 

innych szkół. 

3. W bibliotece szkolnej są gromadzone książki, czasopisma, dokumenty audiowizualne i 

elektroniczne, podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakupione w ramach dotacji, 

będące własnością Placówki oraz inne materiały biblioteczne niezbędne do realizacji planu 

dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

4. Biblioteka szkolna umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 
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2) korzystanie ze zbiorów w bibliotece, 

3) wypożyczanie poza bibliotekę, 

4) prowadzenie z uczniami zajęć dydaktycznych, 

5) wypożyczanie podręczników 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  

i po ich zakończeniu. 

6. Biblioteka pracuje zgodnie z wewnętrznym Regulaminem. 

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) dobór, gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, 

2) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

3) prowadzenie statystyki wypożyczeń i informowanie o niej wychowawców klas  

i przedstawienie jej analizy Radzie Pedagogicznej, 

4) opieka nad zbiorami bibliotecznymi i estetyczne utrzymanie pomieszczenia biblioteki, 

5) przeprowadzenie co 5 lat skontrum, 

6) przeprowadzenie co najmniej l raz w roku szkolnym apelu propagującego czytelnictwo, 

7) organizowanie różnych form zajęć bibliotecznych, np. zajęcia czytelnicze, wystawy, 

konkursy, lekcje biblioteczne itp., 

8) uzyskiwanie  od nauczycieli i uczniów informacji na temat ich zapotrzebowań  

w zakresie książek i czasopism, 

9) przygotowanie dla wychowawców raportów końcoworocznych o ilości przeczytanych 

przez uczniów książek, 

10) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Placówki.    

7. Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami polega 

na: 

1) korzystaniu przez uczniów, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) ze zbiorów 

biblioteki na zasadach określonych w jej Regulaminie, 

2) współpracy nauczyciela bibliotekarza z innymi nauczycielami, w ramach której może  

on organizować lekcje biblioteczne, 

3) organizowaniu przez nauczyciela bibliotekarza konkursów czytelniczych, plastycznych, 

tematycznych dla uczniów, 

4) organizowaniu przez nauczyciela bibliotekarza wystaw tematycznych, 
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5) możliwości współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami w zakresie 

organizowania lekcji bibliotecznych, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, wieczorów 

poezji itp. 

8. Dyrektor szkoły określa w formie regulaminu szczegółowe warunki korzystania przez 

uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

 

§ 36 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zapewnia uczniom 

możliwość skorzystania z co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce zorganizowanej 

w Placówce. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie kalkulacji kosztów 

przedstawionych przez osoby do tego powołane. 

 
§ 37 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub dojazd do szkoły, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych  

w Legionowie organizuje świetlice, które prowadzą działalność wychowawczo - opiekuńczą. 

2. Dokumentacja świetlicy obejmuje: 

1) regulamin świetlicy, 

2) plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

3) dziennik zajęć, 

4) zeszyt obecności 

5) karty monitorowania liczby dzieci przebywających w świetlicy, 

6) upoważnienia do odbioru dziecka przez rodziców lub opiekunów. 

3. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie. 
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§ 38 

 

1. Bazę służącą realizacji celów statutowych szkoły stanowią: 

1) sale przedszkolne, 

2) klasopracownie, 

3) gabinety rewalidacyjne, 

4) biblioteka, 

5) pokój nauczycielski, 

6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

7) sala gimnastyczna i rehabilitacyjna, 

8) szatnia, 

9) stołówka szkolna, 

10) gabinet profilaktyczny i pomocy przedlekarskiej, 

11) gabinet psychologa szkolnego, 

12) gabinet pedagoga szkolnego, 

13) sala informatyczna, 

14) sala poznawania świata, 

15) sala integracji sensorycznej, 

16) pracownia Montesorii. 

2. W Placówce wprowadzono monitoring wizyjny zewnętrzny, mający na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie Placówki 

oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.Kamery wizyjne obejmują: 

wejście główne, wyjście ewakuacyjne na parterze i wyjście ewakuacyjne na piętrze. 

3. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w  Placówce prowadzone są dyżury nauczycieli 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz podczas przerw.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  

w Legionowie  

 

§ 39 
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1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zatrudnia się 

nauczycieli w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Zasady ich zatrudnienia określają odrębne przepisy. 

2. Nauczyciele zobowiązani są: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem, 

2) rzetelnie realizować zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą, 

3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

4) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka, 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.  

3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za jakość, wyniki swojej pracy i bezpieczeństwo 

powierzonych ich opiece uczniów. 

4. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy: 

1) kształcenie zgodne z podstawą programową, 

2) systematyczne i skuteczne realizowanie programu nauczania, 

3) wybór metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez 

współczesne nauki pedagogiczne, 

4) wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, 

5) aktualizowanie treści programowych i dostosowanie ich do zmieniającej się rzeczywistości 

społecznej, gospodarczej i technicznej kraju, uwzględniając możliwości psychofizyczne 

uczniów, 

6) łączenie treści teoretycznych z praktyką, 

7) korelowanie treści z poszczególnych przedmiotów, 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań, 

9) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom, 

10) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami 
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prawnymi, 

11) opiekowanie się uczniami w czasie lekcji oraz zajęć organizowanych w Placówce, 

12) utrzymywanie w jak najlepszym stanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego, 

13) respektowanie prawa wewnątrzszkolnego, 

14) informowanie rodziców, na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego,  

o planowanych ocenach i uzyskanie od rodzica pisemnego potwierdzenia tej informacji, 

15) doskonalenie kompetencji zawodowych, 

16) wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku powierzenia ich przez 

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 

17) pełnienie dyżurów według harmonogramów oraz w czasie zastępstw doraźnych, 

18) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowaniu przyjętych przez nią 

uchwał, 

19) wykonywanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Szkoły opracowanego na dany rok 

szkolny, 

20) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów poprzez zasięganie  

i udzielanie informacji dotyczących zachowania, postępów w nauce itp. 

21) uczestniczenie w zebraniach Szkolnego Zespołu Konsultantów, 

22) opracowywanie i realizowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniające treści podstawy programowej, 

programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

 

§ 40 

 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Placówki, 

2) zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy i dorobku 

zawodowego nauczyciela, 

3) zgłaszania wniosków dotyczących innowacji i eksperymentów dydaktycznych, 

wychowawczych, profilaktycznych i organizacyjnych Placówki, 

4) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 
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5) korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się nauczycielom, 

6) otrzymywania, w przypadku odbywania stażu, pomocy merytorycznej i metodycznej oraz 

opieki doświadczonego nauczyciela, 

7) odmowy wykonania polecenia służbowego Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek Specjalnych w Legionowie, jeżeli wynika ono z uzasadnionego przekonania, 

że jest ono sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby lub dobrem publicznym. 

 

§ 41 

 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą klasowy zespół konsultantów. 

3. Przewodniczącym klasowego zespołu konsultantów jest wychowawca klasy. 

4. Do zadań wychowawcy należy organizowanie spotkań Zespołu Konsultantów. 

5. Do zadań Szkolnego Zespołu Konsultantów należy: 

1) koordynowanie działań wychowawczych wobec uczniów, 

2) organizowanie współpracy nauczycieli uczących w danej klasie w celu: 

a. uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, 

b. korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

c. realizacjiścieżek edukacyjnych, 

d. uzgadniania metod i sposobów prowadzenia rewalidacji, 

e. ewaluacji programów nauczania i stosowanych metod. 

 

§ 42 

 

1. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie powierza każdy 

oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, określanemu mianem 

wychowawcy. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,  

a w szczególności: 
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1) poznanie środowiska rodzinnego ucznia, jego sytuacji materialnej i stanu zdrowia, 

2) konsultowanie się z rodzicami(opiekunami prawnymi), pedagogiem i psychologiem 

szkolnym w zakresie psychofizycznego rozwoju uczniów, 

3) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różnych 

form życia klasowego i szkolnego, 

4) kontaktowanie się z rodzicami uczniów w sprawach postępów w nauce i zachowaniu  

co najmniej 2 razy w roku szkolnym, 

5) zapoznanie uczniów i rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i zarządzeniami 

obowiązującymi w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 

6) zgłaszanie uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi do pedagoga 

i psychologa szkolnego. 

 

§ 43 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zatrudniony jest 

pedagog. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 
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6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

10) aktywne uczestnictwo we wszystkich formach pracy szkoły, 

11) prowadzenie wolontariatu na terenie placówki, 

12) przygotowanie, prowadzenie i nadzór nad wewnętrznymi sprawdzianami wiedzy 

i kompetencji uczniów na poszczególnych etapach kształcenia, 

13) monitorowanie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 

 

§ 44 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zatrudniony jest 

psycholog. 

2. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań diagnostycznych ibadań,w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) ustalanie tematyki i terminarzy wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

10) organizowanie spotkań grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób objętych przez 

placówkę zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. 

 

§ 45 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oprócz nauczycieli 

zatrudnia się pracowników ekonomicznych, administracji i pracowników obsługi, zwanych 

pracownikami niepedagogicznymi. 

2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia Dyrektor Placówki. 

3. Dyrektor Placówki ustala pracownikom niepedagogicznym zakres obowiązków. 

4. Liczba pracowników niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami Placówki.  

5. Liczbę i rodzaj etatów dla pracowników niepedagogicznych proponuje Dyrektor 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a zatwierdza organ 

prowadzący, który zabezpiecza środki finansowe dla tej grupy pracowników. 

6. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie odpowiednich warunków  

do realizacji zadań statutowych Placówki.  

7. Każdy pracownik niepedagogiczny ma obowiązek zgłaszać:  

a) wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub dyrekcji nieprawidłowości w postawach 

uczniowskich,  

b) kierownikowi gospodarczemu szkoły lub dyrekcji szkoły sytuacje zagrażające 

bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. 

8. Zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy. 
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9. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników 

niepedagogicznych określa Kodeks Pracy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie  

 

§ 46 

 

1. Do Przedszkola Specjalnego mogą uczęszczać dzieci od 3 do 8 roku życia. Dziecko, któremu 

odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. 

2. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie dla dzieci w wieku 5 

i 6 lat i dla dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny prowadzi się roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. 

3. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie realizują 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zgodnie z przepisami oświatowymi.  

4. Obowiązek szkolny dziecka zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 

6 lat oraz trwa  do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku 

życia. 

5. Obowiązek szkolny dziecka zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi trwa od 6 roku do 18 roku życia. 

Na wniosek rodziców lub opiekunów i za zgodą organu prowadzącego, pobyt w szkole może 

być przedłużony o jeden rok na każdym etapie kształcenia.  

6. Kształcenie dzieci i młodzieży zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w Szkole Podstawowej Specjalnej jest prowadzone nie dłużej 

niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 18 lat. 

7. Kształcenie dzieci i młodzieży zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
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umiarkowanym lub znacznym w Gimnazjum Specjalnym jest prowadzone nie dłużej niż do 

końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 lat. 

8. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy jest prowadzone nie dłużej niż do końca roku szkolnego, 

w którym uczeń kończy 24lata. 

9. Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze z dziećmi i młodzieżą zniepełnosprawnością 

intelektualną stopniu głębokim prowadzone są nie dłużej niż do końca roku szkolnego, 

w którym wychowanek kończy 25lat. 

10. Uczeń może samodzielnie przychodzić do szkoły i wracać ze szkoły do domu tylko wtedy, 

gdy rodzice (opiekunowieprawni) wyrażą taką wolę w formie pisemnego oświadczenia. 

Uczniowie pełnoletni sami i w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) podpisują 

oświadczenie, dotyczące samodzielnej drogi do szkoły i drogi ze szkoły do domu. 

11. Ucznia realizującego obowiązek szkolny można skreślić z listy uczniów tylko w przypadku 

przeniesienia go do innej placówki. 

12. Uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów w drodze administracyjnej na jego 

pisemny wniosek lub w przypadku ucznia ubezwłasnowolnionego, na wniosek opiekuna 

prawnego. 

13. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół iPlacówek Specjalnych w Legionowie, w drodze 

decyzji administracyjnej może skreślić z listy uczniów osoby nieobjęte obowiązkiem 

szkolnym w następujących przypadkach: 

1) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu, 

2) nieusprawiedliwionym nieuczęszczaniem ucznia do szkoły, 

3) naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej oraz użyciem groźby karalnej 

wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, obsługi oraz innych osób 

przebywających na terenie szkoły, 

4) zaboru lub zniszczenia mienia szkoły lub osób wymienionych w poprzednim punkcie, 

5) przebywania ucznia na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 

narkotyków oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu lub 

narkotyków, 

6) prostytuowania się lub czerpania korzyści z czyjegoś nierządu, 

7) posiadania lub rozpowszechniania zdjęć lub innych materiałów o tematyce erotycznej, 
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8) posiadania przedmiotów i środków zagrażających bezpieczeństwu innych osób. 

14. Skreślenie nastąpi na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 

15. Tryb postępowania w przypadku podjęcia działań o skreślenie ucznia z listy uczniów określa 

załącznik do Statutu. 

§ 47 

 

1. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, którzy mają 

co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania i rokują opanowanie  

w jednym roku szkolnym programu nauczania dwóch klas, mogą być promowani do klasy 

programowo wyższej, poza normalnym trybem również w ciągu roku szkolnego. 

2. Promowanie poza normalnym trybem odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia przez 

zamieszczenie klauzuli „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia .......... promowany poza 

normalnym trybem do klasy...........”. 

3. Wniosek o promowanie poza normalnym trybem może być złożony do Dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie  przez wychowawcę i za 

zgodą rodziców. 

§ 48 

 

1. Uczeń może być zwolniony z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i religii. 

2.  Uczeń może być zwolniony z  wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki,plastyki, muzyki na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Decyzje o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie: 

1) zaświadczenia lekarza specjalisty, 

2) wniosku rodziców/prawnych opiekunów. 

5. Zwolnienie z powyższych zajęć może dotyczyć jednego semestru,  roku szkolnego, kilku lat 
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nauki lub całego cyklu kształcenia w szkole. 

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć religii podejmuje Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 

i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie wniosku rodziców/prawnych 

opiekunów. Decyzję o zwolnieniu ucznia pełnoletniego z zajęć religii podejmuje Dyrektor 

Placówki na podstawie wniosku tego ucznia. 

7. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli 

jego rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą Dyrektorowi Placówki w formie pisemnej 

rezygnację z działu ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie, jeżeli  zgłosi Dyrektorowi Placówki w formie pisemnej 

rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. 

 

§ 49 

 

1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych dokonują rodzice 

(opiekunowie prawni) w formie pisemnej. 

2. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia pełnoletniego na zajęciach szkolnych dokonuje sam 

uczeń w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

3. Usprawiedliwienie powinno nastąpić w terminie nieprzekraczającym 7 dni od powrotu ucznia 

do szkoły. 

4. W szkole obowiązuje wzór usprawiedliwienia przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 

20 marca 2007 r. stanowiący załącznik do Statutu. 

 

§ 50 

 

1. Zwolnienia ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych w danym dniu dokonuje wychowawca klasy 

na podstawie pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

2. Informację o zwolnieniu przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, z których uczeń 

jest zwolniony. Fakt zwolnienia wychowawca potwierdza własnym podpisem na pisemnej 

prośbie oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym.  

3. W przypadku nieobecności wychowawcy, zwolnienia ucznia dokonuje pedagog szkolny, 

wicedyrektor lub dyrektor szkoły. 
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§ 51 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości i respektowania swoich praw, 

2) rozwijania swoich zdolności, zainteresowań i udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

3) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych, wyposażenia pracowni, księgozbioru 

biblioteki zgodnie z ich przeznaczeniem, pod opieką nauczyciela, 

4) zapoznania się z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, 

5) sprawiedliwej, jawnej oceny swojej pracy i zachowania, 

6) poszanowania godności osobistej i wyrażania własnych myśli, opinii i przekonań, także 

religijnych, jeśli nie urażają uczuć innych osób, 

7) czynnego udziału w organizacjach działających w szkole, 

8) korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, wychowawcy w trudnych sytuacjach oraz 

pomocy materialnej, 

9) poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz higieny pracy umysłowej, 

10) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, 

11) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki 

specjalnej, 

12) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym  

i opiekuńczym. 

 

§ 52 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać regulaminu praw i obowiązków ucznia, 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

przygotowywać się do zajęć lekcyjnych oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie, 

3) podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Uczniowskiego, 

4) rzetelnie pełnić dyżury uczniowskie w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie  

z harmonogramem opracowanym przez Samorząd Uczniowski, 

5) dbać o porządek i poszanowanie sprzętu szkolnego, 
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6) dbać o higienę osobistą, 

7) szanować godność osobistą innych uczniów, 

8) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom Placówki, 

9) przeciwstawiać się przejawom przemocy i agresji ze strony innych uczniów, 

10) dbać o zdrowie własne oraz swoich kolegów, nie ulegając nałogom: palenia papierosów, 

zażywania środków odurzających, picia alkoholu, 

11) dbać o honor i tradycje Placówki, 

12) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia Placówki i młodego Polaka, 

13) przestrzegać zasad dotyczących stroju szkolnego, który stanowi odzież w następującej 

kolorystyce: biały, czarny, szary, niebieski i granatowy, oraz miękkie obuwie na jasnej 

podeszwie, która nie brudzi podłogi. 

14) przestrzegać zasad dotyczących zakazu przynoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Placówki. W szczególnych 

przypadkach, na pisemną i uzasadnioną prośbę rodzica (prawnego opiekuna),Dyrektor 

Placówki może wyrazić zgodę na korzystanie z telefonu komórkowego. 

 

§ 53 

 

1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu 

społeczności szkolnej, reprezentowanie Placówki na zewnątrz, za zachowania stanowiące 

godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę. 

2. Nagrodami za osiągnięcia edukacyjne są: 

1) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wobec klasy, 

2) pochwała pisemna w zeszycie pochwał, 

3) pochwała udzielona przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie na apelu szkolnym, 

4) dyplom za szczególne osiągnięcia, 

5) nagroda rzeczowa, 

6) list gratulacyjny dla rodziców, 

7) odznaka „Wzorowy Uczeń” wręczana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek Specjalnych w Legionowie na apelu szkolnym, 

8) stypendium za wyniki w nauce przyznawane przez Dyrektora Placówki, 
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9) nagroda Starosty Legionowskiego 

10) puchar przechodni dla klasy za osiągnięcie najwyższej średniej z ocen w danym 

semestrze. 

3. Nagrodami za osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz konkursy wiedzy są: 

1) dyplom za szczególne osiągnięcia, 

2) pochwała udzielona przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie na apelu szkolnym, 

3) nagroda rzeczowa, 

4) list gratulacyjny dla rodziców, 

5) informacja na stronie internetowej Placówki, 

6) informacja w kronice szkolnej, 

7) informacja w gazetce szkolnej, 

8) informacja na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

9) informacja w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

 

§ 54 

 

1. Za rażące zaniedbanie obowiązków szkolnych, za łamanie postanowień Statutu Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz zły wpływ na społeczność 

uczniowską uczeń podlega karze. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie udzielone przez nauczyciela, 

2) nagana ustna udzielona przez nauczyciela, udokumentowana zapisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

3) nagana pisemna w zeszycie uwag, 

4) nagana ustna udzielona przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie na apelu szkolnym, 

5) przeniesienie do innej klasy na czas określony. 

3. O zastosowanej karze wychowawca powiadamia rodziców ucznia (prawnych opiekunów). 

 

§ 55 
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W razie wystąpienia trudności wychowawczych z uczniem w czasie odbywania zajęć szkolnych 

podejmuje się odpowiednie procedury, które stanowią załącznik do Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Rodzice (prawni opiekunowie)uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie 

 

§ 56 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie)ucznia zobowiązani są do: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych, 

3) przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 

4) przybycia na wezwanie szkoły po chorego ucznia, 

5) wspierania procesu nauczania i wychowania, 

6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Placówki, 

7) udzielania w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Placówce. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie)dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu obowiązani 

są ponadto do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) powiadamiania organów gminy lub miasta o formie spełniania obowiązku szkolnego 
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przez dziecko. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie)mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad, konsultacji psychologa i pedagoga szkolnego dotyczących własnego dziecka, 

3) dostępu do informacji w zakresie postępów dydaktycznych, wychowania oraz  opieki, 

dotyczących ich dzieci, przekazywanych bezpłatnie, bez względu na postać i sposób 

przekazania, 

4) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

5) przekazywania opinii  dotyczących pracy Placówki i poszczególnych nauczycieli 

dyrektorowi, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni)dziecka mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji 

podjętych w stosunku do ucznia przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie i Radę Pedagogiczną Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie w terminie 7 dni od powiadomienia go o podjętych 

postanowieniach. 

5. Odwołanie składane jest do Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. 

w Legionowie. 

6. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie po 

rozpatrzeniu odwołania udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 5 dni.  

7. Rodzice (opiekunowieprawni) dziecka mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych (za jego pośrednictwem) do organu 

sprawującego nadzór w terminie 7 dni. 

8. Szczegółowe zasady określające tryb odwołań zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. 

9. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub w razie podejrzenia zażycia alkoholu przez 

rodzica (opiekunaprawnego) odbierającego ucznia ze szkoły podejmuje się postępowanie 

zgodne z ustalonymi procedurami, które stanowią załącznik do Statutu. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 
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Postanowienia końcowe 

 

§ 57 

 

1. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie funkcjonują: 

1) Program Wychowawczy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie oraz poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu, 

2) Program Profilaktyki Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie oraz poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu, 

3) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określające szczegółowe warunki i sposoby 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Powiatowym Zespole 

Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie: 

 

a. Szkoły Podstawowej Specjalnej, 

b. Gimnazjum Specjalnego,  

c. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 

d. Zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

4) Procedurypostępowania w sytuacjach trudnych, 

5) Regulamin Rady Pedagogicznej, 

6) Statut Rady Rodziców, 

7) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

8) Regulamin ucznia, 

9) Regulamin świetlic, 

10) Regulamin biblioteki, 

11) Regulamin stołówki szkolnej, 

12) Regulamin wycieczek szkolnych, 

13) Regulamin terapii EEG Biofeedback, 

14) Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich, 

15) Regulamin działania wolontariatu, 

16) Regulamin Przedszkola Specjalnego, 

17) Regulamin bezpiecznego pobytu uczniów w szkole, 
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18) Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych. 

 

§ 58 

 

1. Działalność Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie jest 

finansowana z budżetu Powiatu Legionowskiego.  

2. Działalność  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie może być 

współfinansowana z: 

1) dobrowolnych opłat ponoszonych przez rodziców lub inne osoby fizyczne, prawne  

i podmioty gospodarcze, 

2) funduszy gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów. 

 

 

§ 59 

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 60 

 

W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie mogą działać związki 

zawodowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 61 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie prowadzi i przechowuje 

dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 62 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 września 2003 roku, część dokumentacji 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych może być opatrzona logo szkoły. 
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§ 63 

 

Zgodnie z decyzja Rady Pedagogicznej i przyjętym Regulaminem może być przyznawana 

odznaka „Przyjaciel Naszej Szkoły”.  

 

§ 64 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie używa pieczęci urzędowej, 

wspólnej dla wszystkich placówek wchodzących w jego skład o następującej treści: 

 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół  

i Placówek Specjalnych 

ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo  

tel./fax 774 27 63 

Regon 000959263, NIP 536-16-45-554 

 

 

2. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie używa pieczęci urzędowej 

dla Szkoły Podstawowej Specjalnej o następującej treści: 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo  

tel./fax 774 27 63, Regon 015529565 

 

 

3. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie używa pieczęci urzędowej 

dla Gimnazjum Specjalnego o następującej treści: 
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Gimnazjum Specjalne 

ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo  

tel./fax 774 27 63, Regon 015529588 

 

 

4. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie używa pieczęci urzędowej 

dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy o następującej treści: 

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

ul. Jagiellońska 69,05-120 Legionowo  

tel./fax 774 27 63, Regon 140202092 

 

 

 

5. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie używa pieczęci urzędowej 

dla Przedszkola Specjalnego o następującej treści: 

 

 

Przedszkole Specjalne 

ul. Jagiellońska 69,05-120 Legionowo  

tel./fax 774 27 63, Regon 141506820 

 

 

6. W nazwie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 

umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na dokumentach ucznia, opuszcza się wyraz 

„specjalna” i używa pieczęci o następującej treści: 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 

ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo  

tel./fax 774 27 63 

Regon 000959263, NIP 536-16-45-554 
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7. W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie używa się pieczęci 

okrągłej z orłem w koronie i napisem w otoku: 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek w Legionowie  

o średnicy – 36 mm 

 

oraz 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek w Legionowie 

o średnicy – 20 mm 

 

 

 

 

§ 65 

 

Organem właściwym do zatwierdzania Statutu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych oraz dokonywania w nim wszelkich zmian jest Rada Pedagogiczna Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. 

§ 66 

 

Statut Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych wchodzi w życie z dniem  

01.12.2004 roku. 

 

 

 


