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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:                                                                                                                  
1) Szkole - należy przez to rozumieć:                                                                                                                                   
a) Gimnazjum Specjalne dla uczniów                                                                                                              
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,                        
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                                                                                             
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,                                                                                             
- z niepełnosprawnością sprzężoną.                                                                                                                                                                                                                                            
2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum Specjalnego;                                                                                                                  
3) nauczycielach - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych 
Szkoły;                                                                                                                                                              
4) rodzicach - należy przez to rozumieć prawnych opiekunów uczniów;                                                                                  
5) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  w Ostrowie 
Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                  
2. Statut Gimnazjum Specjalnego w Ostrowie Wielkopolskim wchodzi w życie                                            
po wcześniejszym  pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i po podjęciu uchwały 
przez Radę Pedagogiczną.                                                                                                                          
3. Statut określa wewnętrzną organizację Szkoły, która zapewnia realizację jej celów i zadań.                                    
4. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa pozytywnie zaopiniowany przez organ 
prowadzący arkusz organizacji na dany rok szkolny.                                                                                                                                          
5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi.   

 

 



 

 

II. INFORMACJE O SZKOLE 

§ 2 

1.Szkoła nosi nazwę: 

Gimnazjum Specjalne                                                                                                                                                                                                               
ul. Kościuszki 5                                                                                                                                                                                 
63 – 400 Ostrów Wielkopolski       

2. Na pieczęci urzędowej podłużnej używana jest nazwa: 

Gimnazjum Specjalne                                                                                                                                                         
ul. Kościuszki 5                                                                                                                                                       
63 – 400 Ostrów Wielkopolski                                                                                                                              
tel. (62) – 735-57-54                                                                                                                                                  
REGON 000 694 178                                                                                 

                                                                                                                                                                           
3. Na pieczęci urzędowej podłużnej  którą opatruje się świadectwo i legitymację szkolną 
pomija się określenie „specjalne”   

Gimnazjum                                                                                                                                                          
ul. Kościuszki 5                                                                                                                                                       
63 – 400 Ostrów Wielkopolski                                                                                                                              
tel. (62) – 735-57-54                                                                                                                                                  
REGON 000 694 178                                                                                 

 4. Na tablicy i pieczęciach urzędowych okrągłych używana jest nazwa:                                    
GIMNAZJUM W OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM                                                                                     
5. Siedzibą Szkoły jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie 
Wielkopolskim                                                                                                                                                                 
6. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat ostrowski                                                                                                          
7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje – Wielopolski Kurator Oświaty.                                                                              
8. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określa Statut Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim zwany dalej „Statutem Zespołu.”                                                    
9. Cykl kształcenia w Szkole  dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym  trwa 3 lata.                                                                                                             
10. Kształcenie w Szkole jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 roku 
życia.                                                                                                                                                                         
11. Uczniom, którzy ukończyli 21 rok życia i przejawiają pozytywną motywację do 
obowiązków szkolnych umożliwia się ukończenie nauki w rozpoczętym roku szkolnym.                      



12. Uczeń pełnoletni, który nie wykazuje chęci kontynuowania nauki może być na własny 
wniosek skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora.   

 

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 

1. Szkoła stawia sobie za cel realizację misji:                                                                                         
„Nie takie ważne, żeby człowiek wiedział, ale żeby dobrze wiedział; nie żeby umiał na 
pamięć, a żeby rozumiał; nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę 
zajmowało” 

2. Szczegółowe cele i zadania Szkoły określa Statut Zespołu.   

§ 4 

1. Szczegółowe cele i zadania wychowawczo - opiekuńcze Szkoły określa program 
wychowawczy,  program profilaktyki oraz Statut Zespołu.   

§ 5 

1. Szczegółowe cele i zadania kształcenia określone są w podstawie programowej dla 
poszczególnych przedmiotów nauczania. 

 2. W Szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie  z 
odrębnymi przepisami.   

§ 6 

Szkolny program wychowawczy 

1. Program wychowawczy jest elementem programu szkoły obok programu nauczania 
i kształtowania umiejętności, programu profilaktyki oraz oceniania wewnątrz 
szkolnego. 

2. Program wychowawczy uchwala rada pedagogiczna po uprzednim zasięgnięciu opinii 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

3. Tryb zasięgania opinii: 

1) na koniec roku szkolnego samorząd uczniowski i rada rodziców przedstawiają 
swoje wnioski, uwagi i oczekiwania na nowy rok szkolny, 

2) samorząd uczniowski i rada rodziców przedstawiają te wnioski na konferencji 
podsumowującej, a rodzice na zebraniu zorganizowanym w czerwcu, 

3) wszyscy rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi w wyznaczonym dniu 
dyrektorowi szkoły, 



4) rada pedagogiczna opracowuje program wychowawczy na podstawie 
zgłoszonych wniosków i oczekiwań zgodnie z celami i zadaniami szkoły. 

 
§ 7 

Szkolny program profilaktyki 

1. Program profilaktyki jest elementem programu szkoły obok programu nauczania 
i kształtowania umiejętności, programu wychowawczego oraz oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

2. Program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po uprzednim zasięgnięciu opinii 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

3. Opracowanie programu poprzedzone jest diagnozą, na podstawie której zostaje 
wyłoniony problem profilaktyczny. 

§ 8 

 

1. Szczegółowe cele i zadania kształcenia określone są w podstawach programowych                      
dla poszczególnych przedmiotów nauczania. 

2. W Szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie                             
z odrębnymi przepisami.  

§ 9 

1. Szkoła zapewnia naukę religii lub etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami.                                            
2. Szkoła organizuje zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  

 

 IV ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 10 

1. Zasady sporządzania arkusza organizacji Szkoły określa Statut Zespołu.                                                    
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, klasyfikacji, 
przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich określają przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego.   

§11 

1. Podstawową jednostką w Szkole jest:                                                                                                      
1) klasa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i 



znacznym, którzy w danym roku szkolnym uczą  się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim 
ramowym planem nauczania;                                                                                                                    
2) grupa opiekuńczo – wychowawcza w ZOZ.                                                                                                       
2. Szkoła może prowadzić oddziały dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.                      
3. Tworzenie oddziałów w Szkole określa Statut Zespołu.                                                                    
4. Podział na grupy na zajęciach edukacyjnych szczegółowo określa Statut Zespołu.                            
5. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
Szkoły, Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie, do którego zasady kierowania regulują 
odrębne przepisy.                                                                                                                                                                         
6. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w Szkole określa Statut 
Zespołu.                                                                                                                                           

§ 9 

1. Uczniowie Szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej, która jest integralną częścią 
Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                        
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza oraz szczegółowe zasady działania biblioteki szkolnej 
określa Statut Zespołu i regulamin biblioteki.   

§ 10 

1. W Szkole działa świetlica w celu zapewnienia opieki dla młodzieży dojeżdżającej do 
Szkoły.                                                                                                                                                              
2. Zasady działania świetlicy szkolnej określa Statut Zespołu i regulamin świetlicy.   

§ 11 

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.                                                                        
2. W szkole są prowadzone następujące zajęcia rewalidacyjne oraz inne specjalistyczne: 

1) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

3) zajęcia korygujące wady mowy, 

4) nauka alternatywnych form komunikacji, nauka języka migowego, nauka 
języka Brailla, 

5) zajęcia korygujące wady postawy, 

6) arteterapia, 

7) terapia psychologiczna, 

8) zajęcia socjoterapeutyczne, 

9) zajęcia audio – lingwistyczne, 



10) zajęcia specjalistyczne: dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, terapia 
integracji sensorycznej. 

3.Szczegółowy zakres pomocy psychologiczno-pedagogiczną określa Statut Zespołu.   

  

§ 12 

1. Uczniowie Szkoły biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.                                                             
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.                                                      
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 
poza te treści.                                                                                                                                                                        
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  i 
obejmuje następujące działania:                                                                                                                   
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;                                                                                                      
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;                                 
3) wykonanie zaplanowanych działań;                                                                                                                      
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.                                              
5.Szczegółowe warunki projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły  w porozumieniu                  
z Radą Pedagogiczną.                                                                                                                                      
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego.                                                                                                                                              
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Szkoły.                                                                             
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu 
edukacyjnego.                                                                                                                                                       
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 na świadectwie ukończenia Szkoły w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.   

V. ORGANY SZKOŁY 

§ 13 

1. Organy Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim są organami Szkoły.                                                     
2. Szczegółową organizację i kompetencje poszczególnych organów określa Statut Zespołu. 
3. Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa 
Statut Zespołu.   

 

 



VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 14 

1. Nauczyciele i pracownicy Szkoły prowadzą zajęcia edukacyjne i obsługę Szkoły.                                   
2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników określa Statut Zespołu.                                           
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników określają odrębne przepisy.      

 

VII  UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 15 

1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którzy z przyczyn losowych, rodzinnych lub 
rozwojowych potrzebują wsparcia.   

§ 16 

1. Prawa i obowiązki ucznia Szkoły określa Statut Zespołu.                                                                              
2. Uczeń Szkoły może uzyskać nagrody, i konsekwencje.                                                                              
3. Szczegółowy rodzaj nagród i konsekwencji oraz sposób odwołania określa Statut Zespołu.   

VIII OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

§ 17 

1. OW jest elementem programu Szkoły obok programów nauczania, programu 
wychowawczego i profilaktyki. 

2. OW uchwala Rada Pedagogiczna po uprzednim zasięgnięciu opinii rady rodziców 
i samorządu uczniowskiego.  

3. OW jest to zbiór zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania 
ucznia obowiązującego w Szkole. Zasady te mają na celu wspieranie rozwoju ucznia. 

4. OW jest dokumentem, który: 

a. opisuje sposób określenia przez nauczycieli poziomu i postępów 
opanowania wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 
programów nauczania, 

b. precyzuje sposób wyrażania tych opinii w postaci oceny, 

c. pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju i motywuje ich do 
dalszej pracy, 

d. dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i 
trudnościach oraz możliwościach poznawczych ucznia, 



e. reguluje zasady promowania uczniów, zawiera skalę i tryb oceniania 
śródrocznego oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i 
klasyfikacyjnych, 

f. określa zasady przeprowadzania w klasie III gimnazjum egzaminu 
wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów: humanistycznych i 
matematyczno – przyrodniczych. 

5. OW jest zgodnym z: 

a. rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz późniejszymi zmianami, 

b. podstawą programową, 

c. statutem szkoły. 

6. OW ma na celu: 

a. informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

c. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania 
własnego rozwoju, 

d. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e. monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

f. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia, 

g. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. 

 
 § 19 

1. Szczegółowe kryteria i warunki oceniania, klasyfikowania i promowania są zgodne  z 
odpowiednimi przepisami oraz są zawarte w Statucie Zespołu.  

    

                                                                  § 20 

1. W klasie III Gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.                                                        
2. Egzamin gimnazjalny jest międzyprzedmiotowy i składa się z części humanistycznej, 



matematyczno- przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego.                                                                     
3. Część humanistyczna składa się  z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu 
historii i wiedzy o społeczeństwie.                                                                                                             
4. Część matematyczno- przyrodnicza składa się z zadań z matematyki oraz z zadań  z 
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.                                                                       
5. Zasady przeprowadzania egzaminu w klasie III Gimnazjum zawiera Statut Zespołu oraz 
odrębne szczegółowe przepisy w tym zakresie.   

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 21 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.                                                                                       
2. Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej w sytuacjach 
zmiany w przepisach prawnych lub innych okolicznościach wynikłych w toku pracy 
Szkoły.                                                                                                                                                  
3. O wprowadzanych zmianach informuje się niezwłocznie organ prowadzący.                                                                    
4. Statut Gimnazjum Specjalnego w Ostrowie Wielkopolskim wchodzi w życie z 
dniem 17.11.2015r.  po wcześniejszym  pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 
Rodziców i po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.        

                                            


