
 

 

 

 

 

STATUT 
Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej 

im. Janusza Korczaka 

w Ostrowie Wielkopolskim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty uchwałą Nr 10 Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkól Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim 

z dnia 21 listopada 2017 roku. 

  



Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć: 

a) Szkołę Podstawową Specjalną dla uczniów: 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, 

- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 

- niepełnosprawnością sprzężoną, 

b) oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

c) zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

d) grupy wychowawcze w podmiotach leczniczych. 

2) uczniach – należy przez to rozumieć wszystkich podopiecznych Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12; 

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 określa wewnętrzną organizację Szkoły, która zapewnia realizację jej celów i zadań. 

3. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa arkusz organizacji na dany rok szkolny pozytywnie zaopiniowany 
przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz związków zawodowych. 

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i ob-
sługi. 

§ 2.1. Szkoła nosi nazwę: 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 im. Janusza Korczaka. 
ul. Kościuszki 5 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

2. Na pieczęci urzędowej podłużnej używana jest nazwa: 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 im. Janusza Korczaka 
ul. Kościuszki 5 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. (62) – 735-57-54 
IDENTYFIKATOR 0 694 178 

3. Na pieczęci urzędowej okrągłej używana jest nazwa: 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim 

4. Na pieczęciach urzędowych którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną pomija się określenie „spe-
cjalna”. 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka 
ul. Kościuszki 5 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. (62) – 735-57-54 
IDENTYFIKATOR 0 694 178 

5. Siedzibą Szkoły jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. 

6. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Ostrowski. 

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje – Wielopolski Kurator Oświaty. 



8. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wiel-
kopolskim zwany dalej „Statutem Zespołu”. 

9. Cykl kształcenia w Szkole dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym trwa 8lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

10. Kształcenie w Szkole jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. 

11. Uczniom, którzy ukończyli 18 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. 

Rozdział 2  
Cele i zadania szkoły 

§ 3.1. Szczegółowe cele i zadania Szkoły określa Statut Zespołu. 

2. Szczegółowe cele i zadania wychowawczo - opiekuńcze Szkoły określa Statut Zespołu oraz Szkolny Program Wy-
chowawczo-Profilaktyczny. 

3. Szczegółowe cele i zadania kształcenia określone są w podstawach programowych dla poszczególnych przedmio-
tów nauczania, dla każdego etapu kształcenia. 

4. W Szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 

§ 4.1. Szkoła realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w opar-
ciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

§ 5.1. Szkoła zapewnia naukę religii lub etyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

2. Szkoła organizuje zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa oświatowego. 

Rozdział 3  
Organizacja szkoły 

§ 6.1. 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 ogłaszane przez MEN. 

§ 7.1. Podstawową jednostką w Szkole jest: 

1) klasa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, którzy w da-
nym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgod-
nym z aktualnie obowiązującym ramowym planem nauczania; 

2) grupa wychowawcza w podmiotach leczniczych; 

3) zespół rewalidacyjno – wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 
3 do 25 lat; 

4) zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Szkoła może prowadzić klasy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

3. Tworzenie klas w Szkole określa Statut Zespołu. 



4. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

5. Podział na grupy na zajęciach edukacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

6. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, dyrektor organi-
zuje indywidualne nauczanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.  

7. W klasach Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.  

8. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w Szkole określa Statut Zespołu. 

9. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nad uczniami. 

§ 8. W szkole funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 

§ 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 dzieci i 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) terapia pedagogiczna; 

9) zajęcia socjoterapeutyczne; 

10) zajęcia audio – lingwistyczne; 

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

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

4. W szkole realizowany jest Program wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, który obejmuje: 

1) w klasach I – III – preorientacje zawodową; 

2) w klasach IV – VI – orientację zawodową; 

3) w klasach VII,VIII- doradztwo zawodowe. 

Rozdział 4  
Organy szkoły 

§ 12.1. Organy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka 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. 

Rozdział 5  
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 



§ 13.1. 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. 

Rozdział 6  
Uczniowie szkoły 

§ 14. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którzy z przyczyn losowych, rodzinnych lub rozwojowych potrze-
bują wsparcia. 

§ 15.1. Prawa i obowiązki ucznia Szkoły określa Statut Zespołu. 

2. Uczeń Szkoły może uzyskać nagrody, wyróżnienia i ponieść konsekwencje. 

3. Szczegółowy rodzaj nagród, wyróżnień i konsekwencji oraz sposób odwołania określa Statut Zespołu. 

Rozdział 7  
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

§ 16.1. WZO jest elementem programu Szkoły obok programów nauczania, Szkolnego Programu Wychowawczo – 
Profilaktycznego. 

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

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

4. WZO jest dokumentem, który: 

1) 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; 

2) precyzuje sposób wyrażania tych opinii w postaci oceny; 

3) pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju i motywuje ich do dalszej pracy; 

4) dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach oraz możliwościach poznawczych ucznia; 

5) reguluje zasady promowania uczniów, zawiera skalę i tryb oceniania śródrocznego oraz przeprowadzania egzaminów 
poprawkowych i klasyfikacyjnych; 

6) określa zasady przeprowadzania w klasie VIII egzaminu ósmoklasisty na podstawie wymagań określonych w podsta-
wie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. 

5. WZO jest zgodne z: 

1) aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

2) podstawą programową; 

3) statutem szkoły. 

6. WZO ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

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

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szcze-
gólnych uzdolnieniach ucznia; 



7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

7. Na pierwszym etapie edukacyjnym w klasach I– III dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, dla 
uczniów z afazją, dla uczniów z zespołem Aspergera oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami 
opisowymi w postaci przekazywanych uczniowi, rodzicowi/opiekunowi prawnemu opinii zawierających informacje o tym, 
co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić i jak ma się dalej uczyć, pozwala efektywniej wykorzystywać informacje 
płynące z oceny oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie ucznia w szkole i jego motywację do nauki.  

8. Na drugim etapie edukacyjnym w klasach IV – VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, dla 
uczniów z afazją, dla uczniów z zespołem Aspergera oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane 
wg skali ocen: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

9. Dopuszcza się wpisywanie do dziennika lekcyjnego również: 

1) znaków „+”, „ – „; 

2) „0” oceny zerowej za nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej, którą uczeń powinien poprawić do 14 dni 
od momentu pojawienia się w szkole, a jeśli tego nie zrobi – wpisuje się ocenę niedostateczną; 

3) „np.” – nieprzygotowany; 

4) „bz” - brak zadania, brak zeszytu; 

5) „nb” – nieobecny. 

10. W szkole dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla uczniów 
z niepełnosprawnością sprzężoną na I i II etapie edukacyjnym oceny bieżące , śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są 
ocenami opisowymi. 

11. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy 
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

12. Wychowawca klasy ustala ocenę z zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

13. W szkole oceny z zachowania ustala się wg skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

§ 17. W klasie VIII począwszy od roku szkolnego 2018/19 przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

Rozdział 8  
Postanowienia końcowe 

§ 18.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświato-
wego. 



2. Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej w sytuacjach zmiany w przepisach prawnych lub 
innych okolicznościach wynikłych w toku pracy Szkoły. 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim wchodzi w życie 
z dniem 21 listopada 2017 roku po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i po podjęciu uchwały 
przez Radę Pedagogiczną. 


