
Statut 

Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 17 

w Gdyni 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

/tekst jednolity DZ. U. Z 2016 r. poz. 1379 

z późniejszymi zmianami/ 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

/tekst jednolity DZ. U. z 2016r, poz. 1943 

z późniejszymi zmianami/,  

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe  /Dz.U. z 2017r.  poz. 59 z późniejszymi 

zmianami/. 

  



Słowniczek 

§1  

1. Ilekroć w tekście jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, przy ul. 

Witomińskiej 25/27; 

2) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 

w Gdyni z klasami gimnazjalnymi, punktem przedszkolnym, oddziałami 

przedszkolnymi i wczesnym wspomaganiem, przy ul. Witomińskiej 25/27; 

3) szkole SPdP - należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy 

nr 2 w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 25/27;  

4) punkcie przedszkolnym – należy przez to rozumieć Punkt Przedszkolny Nr 1 

w Szkole Podstawowej nr 24 w Gdyni; 

5) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działający 

w Szkole Podstawowej nr 24 oraz w Szkole Podstawowej nr 38; 

6) zespole wwrd - należy przez to rozumieć zespół wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka działający w Szkole Podstawowej nr 24; 

7) klasach gimnazjalnych - należy przez to rozumieć klasy funkcjonujące w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 24 oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci 

Przewlekle Chorych nr 38; 

8) szkole przyszpitalnej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną dla 

Dzieci Przewlekle Chorych nr 38 przy szpitalach: Szpital Miejski im. św. Wincentego 

a’Paulo, ul. Wójta Radkego 1 oraz Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego 

1 w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Witomińska 25/27; 

9) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 17, który jest dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu; 

10) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 17; 

11) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zespołu; 

12) uczniach – należy przez to rozumieć ucznia/wychowanka/pacjentów jednostek 

wchodzących w skład Zespołu; 



13) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 17; 

14) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 17; 

15) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

16) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169); 

17) Ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r.  poz. 59 z późniejszymi zmianami; 

18) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. 

(Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19) Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami;  

19) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe 

zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie 

ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które 

powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz 

zadania wychowawczo-profilaktyczne Zespołu, uwzględniane odpowiednio 

w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas 

realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen 

szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych 

podstaw programowych; 

20) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie 

u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, 

z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej 

z wymienionych niepełnosprawności; 

21) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości 

i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

22) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 



23) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć 

program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem 

specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

24) wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia – należy przez to 

rozumieć arkusz opisujący sumę wiedzy wszystkich osób pracujących z konkretnym 

uczniem na temat poziomu jego funkcjonowania w różnych sferach w konkretnym 

czasie; 

25) terenie szkoły – należy przez to rozumieć posesję, na której stoi budynek szkoły. 

  



I. Informacje o szkole 

§2  

Nazwa Zespołu 

1. Placówka nosi nazwę Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. 

2. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej; 

2) Punkt Przedszkolny nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 24 w Gdyni; 

3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2; 

4) Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38. 

3. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach urzędowych może być 

używany skrót nazwy.  

4. Zespół Szkół Specjalnych nr 17 posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu, zawierającą pełną nazwę Zespołu.  

5. Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 17posiadają odrębne pieczęcie 

i stemple urzędowe. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. 

6. W nazwach Zespołu umieszczonych na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie 

szkolnym oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną 

pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

7. Poszczególnym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 mogą być 

nadane odrębne imiona. 

8. Szkołom nadaje imiona organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i rady 

Rodziców. 

9. Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w dalszej części nazywany będzie Zespołem. 

10. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statutach jest Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. 

§3  

Siedziba Zespołu 

1. Główna siedziba Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 mieści się w Gdyni przy ul. Witomińskiej 

25/ 27, przy czym zajęcia edukacyjne Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle 



Chorych Nr 38  odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach przy szpitalach: Szpital 

Miejski im. św. Wincentego a’Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul. 

Powstania Styczniowego 1 w Gdyni. 

§4  

Organy prowadzący i nadzorujący 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 jest Gmina Miasta Gdynia, przy  Al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia. 

2. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

§5  

Inne informacje o szkole 

1. Zespół obejmuje dzieci i młodzież: 

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi (w tym niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, z ograniczonymi 

możliwościami poruszania się, w tym w stopniu znacznym lub innymi 

niepełnosprawnościami), 

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym niepełnosprawnością wzrokową, 

słuchową, z ograniczonymi możliwościami poruszania się, w tym w stopniu 

znacznym lub innymi niepełnosprawnościami), 

3) z autyzmem (w przypadku punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego) 

4) przewlekle chorą. 

  



§6  

Finansowanie Zespołu szkół 

1. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący. 

2. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności 

statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców/opiekunów prawnych uczniów, osób 

i instytucji wspierających Zespół lub poszczególną szkołę wchodzącą w jego skład, a także 

wynajmu pomieszczeń szkolnych. 

3. Zespół może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki pochodzące 

z działalności wymienionej w ust.2. 

4. Środki mogą być przeznaczone na: 

1) działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

2) zakup pomocy i wyposażenie, 

3) zakup materiałów na remonty i konserwację, 

4) zakup środków czystości i materiałów biurowych, 

5) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy i inne) 

6) żywienie i dożywianie uczniów, 

7) inne cele wynikające ze statutowej działalności Zespołu. 

5. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady 

prowadzenia i przechowywania właściwej Zespołowi dokumentacji określają odrębne 

przepisy.  

  



II. CELE i ZADANIA ZESPOŁU 

§7  

Cele Zespołu 

1. Głównym celem Zespołu jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, 

do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. 

2. Poza wymienionymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego celami, 

społeczność szkolna dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć te wymienione poniżej: 

1) Kształcić w zakresie podstaw programowych dla jak najpełniejszego przyswojenia 

wiedzy i wykorzystania jej w życiu codziennym oraz rozwijania u uczniów postaw jej 

uzupełniania i efektywnego wykorzystywania w życiu codziennym. 

2) Wychować uczniów na samodzielne jednostki, świadome swoich możliwości, ale 

i ograniczeń, adekwatnie i rozważnie planujące swoją przyszłość. 

3) Stosować wobec uczniów formy pracy pozwalające na pełne wykorzystanie ich 

potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego. 

4) Utrwalać u uczniów postawy prozdrowotne, wychowując ich na osoby wolne 

od uzależnień od substancji niebezpiecznych dla zdrowia, używek oraz unikające 

działań niebezpiecznych dla zdrowia. 

§8  

Zadania Zespołu 

1. Szkoła dąży do realizacji celów z zakresu: 

1) kształcenia: 

a) praca z uczniami jest organizowana w taki sposób, by na zakończenie cyklu 

edukacyjnego wychowankowie osiągali poziom wiadomości i umiejętności 

pozwalający na samodzielne wykorzystanie ich w życiu codziennym 

w stopniu maksymalnym dla ich indywidualnego potencjału intelektualnego 

i sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia; 

b) organizowanie dla uczniów w każdym roku szkolnym wspólnych dla oddziału 

klasowego wizyt w instytucjach kultury (teatr, kino lub muzeum), a 

w przypadku szkoły przyszpitalnej organizowanie uroczystości 



okolicznościowych mających na celu integrację z rówieśnikami 

i środowiskiem szpitalnym i lokalnym; 

c) organizowanie wspólnego dla oddziału wizyt studyjnych w celu ćwiczenia 

podstawowych umiejętności samoobsługi i samodzielności, ze szczególnym; 

uwzględnieniem oddziałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawnościami sprzężonymi;  

d) w przypadku szkoły przyszpitalnej udział uczniów/pacjentów w zajęciach 

dydaktyczno – wychowawczych oraz w konkursach wewnątrzszkolnym lub 

zewnątrzszkolnym w wybranej przez nich dziedzinie uwzględniając 

możliwości organizacyjne i psychofizyczne ucznia; 

2) wychowania: 

a) poznawanie podstawowych symboli narodowych i właściwego zachowania 

w czasie odtwarzania hymnu państwowego na miarę ich możliwości 

intelektualnych; 

b) organizowanie na terenie szkoły dodatkowych zajęć rozwijających 

zainteresowania i integrujących; 

c) kształtowanie u uczniów świadomości z zakresu stosownego zachowania 

i ubioru w czasie uroczystości i imprez szkolnych; 

d) kształtowanie znajomości procedur bezpieczeństwa i zasad zdrowego trybu 

życia z uwzględnieniem indywidualnych ograniczeń zdrowotnych; 

e) organizowanie lub udział uczniów Zespołu w imprezach o charakterze 

integrującym społeczność szkolną z szeroko rozumianym środowiskiem 

lokalnym; 

3) opieki: 

a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych 

możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, z uwzględnieniem 

możliwości ich zaspokajania; 

b) udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej uczniom i ich rodzicom; 

c) organizowanie zajęć sportowych, ekologicznych i promujących zdrowy styl 

życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego;  

d) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla uczniów zespołu 

z wyłączeniem uczniów/pacjentów szkoły przyszpitalnej; 



e) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy 

dziecku i rodzinie; 

f) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z pomocy pedagoga 

i psychologa szkolnego umożliwianie korzystania z pomocy materialnej,  

g) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy 

dziecku i rodzinie; 

4) profilaktyki:  

a) organizowanie dla uczniów różnych form spędzania czasu wolnego - wyjazdy 

na zimowiska, półzimowisko, półkolonie, zajęcia świetlicowe i inne 

z wyłączeniem uczniów/pacjentów szkoły przyszpitalnej; 

b) modelowanie prawidłowych postaw społecznych i zapobieganie 

ryzykownym zachowaniom (w tym bezpieczne korzystanie z Internetu, 

portali społecznościowych, cyberprzemoc); 

c) organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 

prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową 

i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

d) organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej; 

5) Poza celami i zadaniami wymienionymi w §7 i §8 zespół w planie pracy na każdy rok 

szkolny może przyjąć, w ramach dostępnych środków, dodatkowe cele i zadania. 

§9  

Realizacja zadań  

1. Zespół realizuje zadania poprzez: 

1) Budowanie więzi w społeczności Zespołu, 

2) Wskazywanie wzorców osobowych i działanie własnym przykładem, 

3) Włączanie uczniów do działań związanych z dbaniem o tradycje Zespołu i udział 

w życiu  społecznym szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach szkolnych 

i organizowanie imprez, 

4) Reagowanie na niewłaściwe zachowania i postawy uczniów w szkole i poza nią, 

5) Diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowania oraz 

problemów rozwojowych i rodzinnych, 



6) Poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego, 

7) Poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, 

8) Prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, 

9) Propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym, 

10) Integrację szkoły z lokalnym środowiskiem, współpracę z organizacjami działającymi 

na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę, 

11) Prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami 

i zainteresowaniami uczniów, 

12) Współdziałanie Zespołu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi 

instytucjami ds. ucznia,  

13) Umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej, 

14) Organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającej 

rozwój uczniów, 

15) Realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji 

przedmiotowej, 

16) Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania, indywidualnych 

programów edukacyjno - terapeutycznych oraz wybór podręczników, 

17) Opracowanie i realizację programu wychowawczego – profilaktycznego Zespołu 

oraz przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

18) Ujednolicenie działań wychowawczych wszystkich nauczycieli Zespołu we 

wszystkich sytuacjach edukacyjnych, 

19) Zapoznanie uczniów z prawami, obowiązkami i ich przestrzeganiem, 

20) Organizowanie współpracy z rodzicami uczniów. 

§10  

Bezpieczeństwo uczniów 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele i wychowawcy 

szkoły: 

1) w czasie lekcji – nauczyciele prowadzący zajęcia, 

2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciele dyżurujący, 



3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel kierownik 

i ustalony opiekun, 

4) w czasie zajęć wychowawczo-opiekuńczych – wychowawcy lub wyznaczeni 

opiekunowie, 

5) w czasie pobytu wychowanków w punkcie przedszkolnym – nauczyciele prowadzący 

zajęcia, 

6) W czasie dowozu i odwozu busem szkolnym – wyznaczeni opiekunowie. 

2. Zasady bezpiecznego korzystania z pracowni oraz innych pomieszczeń określają odrębne 

regulaminy.  

3. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa 

Regulamin dyżurów. 

4. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i innych zajęć pozaszkolnych oraz 

sprawowanie w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odrębny regulamin. 

5. Zasady organizowania opieki w czasie dowozu/odwozu uczniów określa Regulamin 

dowozu busem szkolnym uczniów ZSS nr 17 w Gdyni zawarty w Regulaminie świetlicy. 

§11  

Formy opieki i pomocy uczniom 

1. Uczniom, którym z przyczyn losowych, rozwojowych lub rodzinnych potrzebna jest 

pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa 

szkolnego, nauczycieli oraz instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne, 

2) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gdyni oraz sponsorów i rodziców zgodnie z regulaminem, 

3) organizowanie wypoczynku i opieki w ramach zielonej szkoły, zimowisk, półkolonii 

i półzimowisk w mieście itp., 

4) organizowanie pomocy w ramach ogólnodostępnych programów (w tym stypendia, 

zasiłki). 



§12  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, w zakresie pomocy uczniom w problemach rozwojowych oraz 

z instytucjami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, 

8) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

prowadzeniu zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla rodziców. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

5) porad dla uczniów oraz porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

4. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być realizowana w trakcie bieżących zajęć. 



§13  

Pomieszczenia i teren szkoły 

1. Do realizacji zadań statutowych Zespół posiada: 

1) pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

specjalistycznych, sportowych i rekreacyjnych, w tym także pomieszczenia 

wydzielone w budynkach szpitali miejskich Gdyni, 

2) pomieszczenia do przygotowywania i spożywania posiłków, 

3) pomieszczenia do sprawowania opieki zdrowotnej, pokój badań oraz pomieszczenia 

sanitarne, 

4) świetlicę, 

5) szatnię, 

6) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 

7) zespół urządzeń sportowo - rekreacyjnych, 

8) bibliotekę, 

9) archiwum, 

10) ogród szkolny, 

11) plac zabaw 

12) pracownie, 

13) i inne. 

 

  



III. Organy szkoły i ich kompetencje 

§14  

Organy szkoły 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, 

3) Rada Rodziców,  

a) w Szkole Przyszpitalnej i Punkcie Przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Rady Rodziców nie organizuje się; 

4) Samorząd Uczniowski, 

a) w Punkcie Przedszkolnym, Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole 

Przyszpitalnej Samorządu Uczniowskiego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nie organizuje się, 

5) Organy szkoły mają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji określonych ustawą.  

6) Postanowienia dotyczące współdziałania organów szkół wchodzących w skład 

zespołu regulują zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

§15  

Dyrektor  

1. Zespołem kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor, którego powołuje organ 

prowadzący. 

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora określają przepisy prawa 

w tym ustawa Prawo Oświatowe oraz inne przepisy szczegółowe. 

3. Dyrektora w wykonywaniu zadań wspierają wicedyrektorzy. 

4. Liczbę stanowisk wicedyrektorów ustala organ prowadzący. 

5. Zakres zadań, obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności wicedyrektorów ustala 

w formie stosownych dokumentów dyrektor. 

6. Podczas nieobecności dyrektora, jego obowiązki przejmuje wyznaczony wicedyrektor. 



§16  

Kompetencje Dyrektora Zespołu  

1. Poza zadaniami i kompetencjami wymienionymi w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, Dyrektor Zespołu: 

1) określa zakres zadań i kompetencji wicedyrektorów Zespołu, 

2) określa zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i innych Zespołu, 

3) może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców określić wzór 

jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, 

4) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich 

do innych klas lub oddziałów, 

5) rozstrzyga, mediuje i podejmuje decyzje w przypadku konfliktów pomiędzy Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz nauczycielem a rodzicem ucznia, 

6) jest upoważniony do opracowywania i wydawania regulaminów korzystania 

ze szkolnych pracowni i gabinetów oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych 

należących do placówki, poza godzinami zajęć dydaktycznych, 

7) w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, na wniosek rodziców i uczniów, 

dyrektor może powierzyć wychowawstwo klasy nauczycielowi wskazanemu przez 

wnioskujących, 

8) w przypadku zmian organizacyjnych lub rażącego zaniedbania obowiązków 

wychowawcy, po wnikliwym rozpoznaniu sytuacji i na pisemny, uzasadniony 

wniosek rodziców lub uczniów, dyrektor może powierzyć obowiązki wychowawcy 

klasy innemu nauczycielowi. Zmiana wychowawcy może nastąpić w ciągu roku 

szkolnego, 

9) stwarza warunki i określa zakres dozwolonych na terenie Zespołu działań dla 

wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności szkoły. 

  



§17  

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, w jej skład wchodzą wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

2. Radzie pedagogicznej przewodzi dyrektor Zespołu, który przygotowuje i prowadzi 

zebrania. 

3. Nauczyciele pracujący w szkole przyszpitalnej mają obowiązek uczestniczyć w plenarnych 

zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu, możliwe jest jednak organizowanie osobnych 

spotkań rady tej jednostki w zakresie spraw bieżących. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, na zakończenie roku szkolnego w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz w miarę potrzeb.  

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwał. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej ½ jej członków.  

9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały, zgodnie z życzeniem członków Rady Pedagogicznej, 

może odbywać się jawnie lub tajnie. 

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

11. Spotkania Rady pedagogicznej są protokołowane.  

1) Protokoły spotkań zawierają w szczególności:  

a) datę spotkania, 

b) porządek obrad oraz listę poruszonych spraw i wniosków, 

c) podjęte uchwały, 

d) w przypadku rad szkoleniowych także temat szkolenia i jego zakres. 



§18  

Kompetencje rady pedagogicznej 

1. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami zawartymi w  do kompetencji stanowiących 

Rady Pedagogicznej należą: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 

2) zatwierdzanie klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych 

w szkole i innych programów, projektów, przedsięwzięć i regulaminów, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia ucznia pełnoletniego z listy 

uczniów w przypadkach: 

a) popełnienia z winy umyślnej czynu karalnego (przestępstwa) przeciwko czci, 

nietykalności cielesnej, zdrowiu, życiu, mieniu lub wolności seksualnej 

i obyczajności któregokolwiek z członków społeczności szkolnej, 

zakończonego prawomocnym orzeczeniem/wyrokiem sądu, 

b) uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki, po wyczerpaniu 

przez szkołę wszystkich możliwości oddziaływania na ucznia, w celu 

wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego, 

c) szczególnie demoralizującego wpływu na uczniów (w tym nakłanianie 

do stosowania środków odurzających, przemocy fizycznej i psychicznej, 

cyberprzemocy), mimo podejmowanych przez szkołę działań 

profilaktycznych, dyscyplinujących i interwencyjnych, 

d) złożenia przez pełnoletniego ucznia pisemnej, umotywowanej rezygnacji, 

popartej wnioskiem rodzica o rezygnacji z dalszego kształcenia, 

a w przypadku ucznia ubezwłasnowolnionego, pisemnej rezygnacji 

umotywowanej przez rodzica. 

7) opiniowanie: 



a) organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

b) projektu planu finansowego szkoły, 

c) wniosków dyrektora o odznaczenia i wyróżnienia, 

d) propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć, 

e) propozycji dyrektora w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora 

i kierownika świetlicy, 

f) zestawów podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

8) opracowywanie projektu statutu szkoły i jego nowelizacje, 

9) opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

2. Zgodnie z art. 72 Ustawy Prawo Oświatowe Rada Pedagogiczna może wystąpić 

z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub 

do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. Wniosek Rady 

Pedagogicznej o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej musi być rozpatrzony po 

postępowaniu wyjaśniającym w ciągu 14 dni. 

3. Art. 73.3 Ustawy Prawo Oświatowe stanowi, że nauczyciele są zobowiązani do zachowania 

tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej oraz nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli 

i pracowników szkoły. 

§19  

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców podopiecznych wszystkich jednostek 

wchodzących w skład Zespołu, z wyłączeniem Szkoły Przyszpitalnej, w której Rady 

Rodziców nie organizuje się. 

2. Tryb wybierania rodziców do Rady ustala ustawa Prawo Oświatowe Art. 83.1 z 2016 r. 

z późniejszymi zmianami. 



3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) stworzenie szczegółowego regulaminu działalności Rady Rodziców, 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo 

profilaktycznego, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora, 

5) opiniowanie decyzji o dysponowaniu środkami finansowymi z dobrowolnych 

składek i innych źródeł, zgromadzonymi na osobnym koncie, 

6) wyznaczenie osoby upoważnionej do zarządzania wydzielonym rachunkiem 

bankowym Rady Rodziców i dysponowania zgromadzonymi na nim funduszami, 

7) opiniowanie wyboru ubezpieczyciela uczniów, 

8) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, 

9) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

10) opiniowanie wewnątrzszkolnych regulaminów, 

11) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli 

za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Brak opinii nie wstrzymuje postępowania, 

12) podejmowanie decyzji o współudziale w organizacji wybranych uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Zgodnie z art. 83 i 84 ustawy Prawo Oświatowe celem działania Rady Rodziców jest 

reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających 

do doskonalenia statutowej działalności Zespołu, a także wnioskowania do innych 

organów Zespołu w tym zakresie.  

6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia 

i wydatkowania funduszy oraz wewnętrznej kontroli określa regulamin.  



§20  

Samorząd Uczniowski  

1. Warunki działania i skład samorządu uczniowskiego określone są w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym w ustawie Prawo Oświatowe, art. 85. 

2. W Zespole działa Samorząd Uczniowski powołany na drodze głosowania wszystkich 

uprawnionych uczniów Zespołu. 

3. Samorząd mogą tworzyć wszyscy uczniowie placówki. Uczniowie z oddziałów dla osób 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem, mogą uczestniczyć 

w działaniach Samorządu Uczniowskiego, w miarę swoich indywidualnych możliwości.  

4. Wychowawca oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i niepełnosprawnościami sprzężonymi decyduje o utworzeniu samorządu 

klasowego. 

5. Samorząd Uczniowski działa poprzez swoje organa. 

6. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Zarząd samorządu, 

2) Samorządy klasowe. 

7. Prawo wybierania swoich przedstawicieli do zarządu samorządu mają wszyscy uczniowie. 

8. Wybory do samorządów klasowych odbywają się w oddziałach klasowych. 

9. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły 

spośród kilku kandydatów. 

10. Samorząd Uczniowski prowadzi własną działalność kulturalno - rekreacyjną zgodnie 

z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu. 

11. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim pełni wybrany nauczyciel – członek Rady 

Pedagogicznej. 

12. W przypadku konieczności podjęcia decyzji w trybie pilnym dopuszcza się spotkanie 

członków Samorządu Uczniowskiego w czasie trwania zajęć lekcyjnych po uprzednim 

uzgodnieniu terminu i zakresu sprawy z Dyrektorem lub opiekunem samorządu.  

13. Samorząd Uczniowski przedstawia Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie 

związane z realizacją praw uczniów oraz we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

14. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z powyższym Statutem. 



§21  

Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych. 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor jest przedstawicielem i przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem 

i ustawą: 

1) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie 

organ prowadzący, 

2) rozstrzyga sprawy sporne wśród Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie 

je pominięto, 

3) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet, 

4) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim, 

5) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 

6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

7) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, 

8) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli 

działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów. 

2. Kwestie sporne między: 

1) nauczycielami i rodzicami w drodze odwołań służbowych rozpatruje dyrektor, Rada 

Pedagogiczna, organ prowadzący lub nadzorujący szkołę, 

2) między Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga 

Dyrektor szkoły. 

3. Plan spotkań z rodzicami umieszczany jest na stronie www szkoły i na tablicy ogłoszeń. 

4. Godziny konsultacji z nauczycielami ustalane są indywidualnie z każdym rodzicem według 

potrzeb. 

5. Nauczyciel wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni zachować 

dyskrecję przy omawianiu wyników nauczania indywidualnych uczniów na spotkaniach 



z rodzicami danego oddziału, zachowując prawo ucznia do ochrony jego danych 

osobowych. 

6. Rodzice mają dostęp do wyników nauczania swojego dziecka za pośrednictwem systemu 

e-dziennik. 

§22  

Przekazywanie informacji. 

1. Sposoby przekazywania informacji przez Dyrektora Zespołu: 

1) Radzie Pedagogicznej: 

a) książka zarządzeń, 

b) pisemne komunikaty wywieszone w pokoju nauczycielskim, 

c) e-dziennik 

d) ogłoszenia podawane na zebraniach Rady Pedagogicznej, zaprotokołowane 

w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. 

2) Rodzicom uczniów - za pośrednictwem wychowawców klas poprzez: 

a) zebrania klasowe udokumentowane w dzienniku lekcyjnym, 

b) kontakty indywidualne, udokumentowane w dzienniku lekcyjnym. 

3) Uczniom - bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawców klas lub opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego poprzez: 

a) ogłoszenia ustne na apelach,  

b) ogłoszenia ustne na lekcjach wychowawczych, 

c) kontakty indywidualne. 

2. Rodzice uczniów przekazują swoje uwagi i wnioski pisemnie wychowawcy oddziału lub 

w razie konieczności za jego pośrednictwem Dyrektorowi Zespołu. 

3. Uczniowie przekazują swoje uwagi i wnioski wychowawcy oddziału lub opiekunowi 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. W razie konieczności wychowawca lub opiekun Samorządu Uczniowskiego przekazują 

uwagi i wnioski uczniów dyrektorowi Zespołu. 

  



§23  

Organizacje młodzieżowe i inne. 

1) Na terenie Zespołu mogą działać organizacje zrzeszające uczniów, np.: 

2) Związek Harcerstwa Polskiego – ZHP; 

3) Polski Czerwony Krzyż – PCK; 

4) Liga Ochrony Przyrody – LOP; 

w zależności od zainteresowań uczniów, potrzeb i możliwości. 

2. Zasady ich działalności określają odrębne regulaminy. 

3. O działalności ucznia w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, klubach sportowych, 

zespołach artystycznych itp. powinien być powiadomiony wychowawca klasy. 

4. Dyrektor może, na drodze odrębnej umowy, wyrazić zgodę na działalność i współpracę 

na terenie szkoły innych organizacji - stowarzyszeń, fundacji, poradni. 

5. Zasady działalności poszczególnych organizacji określone zostaną w umowie dotyczącej 

warunków współpracy. 

  



IV. Organizacja pracy Zespołu 

§24  

1. Zespół zapewnia: 

1) warunki do nauki i wychowania w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 24 z klasami 

gimnazjalnymi, oddziałami przedszkolnymi, zespole wczesnego wspomagania, 

Punkcie Przedszkolnym Nr 1, Szkole Podstawowej Specjalnej dla dzieci przewlekle 

chorych Nr 38 przy szpitalach gdyńskich oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 2 

i świetlicy dla:  

a) uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym, 

b) uczniów z autyzmem, 

c) uczniów – pacjentów w szkołach przyszpitalnych, 

d) uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami. 

2) możliwość realizacji celów i zadań rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych 

i terapeutycznych. 

§25  

Oddziały 

1. Podstawową jednostką organizacyjną pracy Zespołu jest oddział klasowy. 

2. O liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa oświatowego. 

§26  

Placówki nieferyjne 

1. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i Punkt Przedszkolny nr 1 są 

placówkami nieferyjnymi. 

2. Szkoły przyszpitalne z wyłączeniem zajęć edukacyjnych są placówkami nieferyjnymi. 



§27  

Kalendarz szkolny 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich na każdy rok szkolny opracowuje się na podstawie przepisów 

o organizacji roku szkolnego. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustala się po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego nr 1 i w oddziałach przedszkolnych 

ustalane są przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora. 

§28  

Organizacja nauczania, wychowania i opieki 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu najpóźniej do 30 

kwietnia każdego roku na podstawie ramowych planów nauczania i planu finansowego 

szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę 

oraz liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego – przystępujących 

do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy 

dany arkusz, a także wskazuje się najbliższe terminy wszczęcia tych postępowań. 

§29  

Opieka w szkole 

1. Opieka w szkole, stosownie do zadań statutowych, polega na realizacji opracowanego 

i przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, 

wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz współpracy z rodziną ucznia. 



2. System, o którym mowa w ust. 1, tworzą: 

1) zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

2) zajęcia rewalidacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym, 

3) zajęcia kulturotwórcze, zespoły zainteresowań, organizacje szkolne, 

4) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

5) zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego. 

§30  

Oddziały klasowe i grupy 

1. W zależności od rodzaju zajęć uczniowie podzieleni są na: oddziały klasowe, zespoły 

klasowe, grupy wychowawcze oraz zespoły rewalidacyjne i zespoły zainteresowań. 

2. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole złożonym 

z uczniów różnych oddziałów klasowych. 

3. W szkołach przyszpitalnych zespoły klasowe organizuje się: 

1) Szpital Miejski: 

a) oddział pediatrii, 

2) Szpital Morski: 

a) oddział chirurgii dziecięcej, 

b) oddział pediatrii. 

4. W zależności od potrzeb w Zespole mogą być organizowane oddziały przedszkolne. 

5. W zależności od potrzeb szkoła może zorganizować klasy dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

1) dla uczniów z niedowidzeniem, 

2) dla uczniów z niedosłuchem, 

3) dla uczniów z autyzmem, 

4) dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo (porażenie mózgowe), 

5) dla uczniów z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. 



§31  

Liczba uczniów w oddziale 

1. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 oraz uchwały nr XXV/598/08 

Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 nominalna liczba uczniów w oddziałach 

poszczególnych typów wynosi: 

1) w punkcie przedszkolnym: 

a) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej 

niż 2 wychowanków na nauczyciela. 

2) w oddziale przedszkolnym: 

a) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym 

z autyzmem lub zespołem Aspergera – nie więcej niż 4; 

b) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8; 

c) w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności - nie więcej niż 5. 

3) w oddziale szkoły specjalnej: 

a) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pod postacią 

niepełnosprawności intelektualnej oraz autyzmu lub zespołu Aspergera – nie 

więcej niż 4; 

b) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4; 

c) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6; 

d) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8; 

e) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim – nie więcej niż 16; 



f) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności z wyłączeniem uczniów wymienionych w punkcie e) - nie 

więcej niż 5. 

4) w szkole przyszpitalnej, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 24 sierpnia 2017, poz. 

1654 liczbę uczniów w oddziale przedszkola lub szkoły: 

a) ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz 

z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psychofizycznych uczniów 

wynikających z ich stanu zdrowia, 

b) w przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich 

leczenia oraz terapii dopuszcza się organizację w klasach łączonych, 

c) specjalne działania opiekuńczo – wychowawcze realizuje się w grupach 

wychowawczych, 

d) liczba uczniów w grupie wychowawczej wynosi: 

 chorych leżących – do 12, 

 chorych chodzących – do 16,  

 z zaburzeniami psychicznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami – do 8. 

e) Jeżeli co najmniej połowa grupy wychowawczej to chorzy leżący, wówczas 

całą grupę zalicza się do chorych leżących. 

5) Liczba uczniów w grupie zajęć rewalidacyjnych – nie więcej niż 5, w grupie zajęć 

rozwijających umiejętności komunikowania się – nie więcej niż 4, 

6) Na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV-VIII i klasach gimnazjalnych nie 

mniej niż liczebność zespołu klasowego. 

2. W oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność 

intelektualna i autyzm, w tym zespół Aspergera) liczących powyżej 2 uczniów, zatrudnia 

się drugiego nauczyciela, za zgodą organu prowadzącego. 

3. W przypadku występowania u ucznia trudnych zachowań lub w sytuacji uzasadnionej 

warunkami psychofizycznymi lub pedagogicznymi ucznia dopuszcza się utworzenie 

oddziału o mniejszej liczebności, za zgodą organu prowadzącego. 

4. W zespole wczesnego wspomagania zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem 

i jego rodziną lub grupowo w grupie nie większej niż 3 dzieci. 

5. Zajęcia wychowania przedszkolnego są organizowane w formie zajęć indywidualnych lub 

grupowych.  



6. W czasie zajęć świetlicowych liczba uczniów pozostających pod opieką jednego 

nauczyciela odpowiada liczbie uczniów o której mowa w ustępie 1.3). 

7. Zespół w każdym roku szkolnym podejmuje decyzje dotyczące podziału oddziałów 

na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa 

z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę, a także 

następujących zasad: 

1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów 

nauczania zajęć techniki, informatyki i języków obcych, 

2) zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w grupach, oddzielnie dla 

chłopców i dziewcząt lub w uzasadnionych przypadkach w grupach koedukacyjnych, 

3) w przypadku małych grup mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe lub 

międzyklasowe, 

4) listę przedmiotów, których zajęcia mogą odbywać się w grupach określają odrębne 

przepisy, 

5) niektóre zajęcia obowiązkowe, przysposabiające do pracy oraz koła zainteresowań 

i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, 

a także w formie wycieczek i wyjazdów, 

6) zajęcia, o których mowa w ust 5) są organizowane z uwzględnieniem posiadanych 

środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczniom. 

8. W uzasadnionych przypadkach, liczba uczniów w oddziale klasowym może być wyższa – 

jeśli pozwalają na to warunki lokalowe i względy bezpieczeństwa. 

9. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w połączonych 

oddziałach klasowych. Tak utworzony zespół stanowi klasę łączoną. 

10. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być organizowane 

na terenie innych jednostek prowadzonych przez fundacje, współpracujące 

z organizacjami pozarządowymi lub u pracodawców z różnych sektorów i branż, 

na podstawie umowy/porozumienia zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

11. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkoły 

podstawowej i klas gimnazjalnych oraz SPdP są realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo – lekcyjnych, 



2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo – 

zdrowotnych,  

3) zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. 

12. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin 

obowiązkowych zajęć realizowanych do wyboru, z zachowaniem liczby godzin 

przeznaczonych na te zajęcia. 

13. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i międzyklasowych oraz międzyszkolnych w zakresie Zespołu. 

§32 Formy pracy 

1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Zajęcia edukacyjne trwają od godziny 8.15 do 15:30.  

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizuje się w godzinach od 7:15 do 16:00 (czas 

pracy dostosowany do zajęć uczniów).  

5. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się w godzinach 8:00 - 16:00. 

6. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze organizuje się wg potrzeb.  

7. W czasie zimowej przerwy świątecznej zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizuje się 

za zgodą dyrektora szkoły, na pisemny wniosek rodzica. 

8. Godzina zajęć wychowawczych w świetlicy, w zespołach rewalidacji i wczesnego 

wspomagania, w punkcie przedszkolnym oraz oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut. 

9. Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 5 minut.  

10. Dwie przerwy obiadowe trwają po 15 minut. 

11. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy szkoły dopuszcza się incydentalne 

skrócenie czasu wybranych zajęć lekcyjnych do 30 min, przy zachowaniu jednej dłuższej 

przerwy obiadowej wynoszącej 25 minut. 

12. Decyzję o skróceniu zajęć podejmuje dyrektor. 

13. Rodzice uczniów muszą zostać o skróceniu zajęć powiadomieni z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 



14. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 

od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego wymiaru. Czas trwania 

poszczególnych zajęć wychowania przedszkolnego i w klasach I- III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć. 

15. Godziny zajęć prowadzonych w zespole wczesnego wspomagania ustalane są z rodzicami 

dzieci, z uwzględnieniem wymogów organizacji pracy w szkole i dostępności pomieszczeń 

lokalowych na zajęcia. 

16. Zajęcia wychowania przedszkolnego: 

1) w Punkcie Przedszkolnym nr 1 odbywają się w godzinach 8:00-13:00, 

z uwzględnieniem następujących proporcji zagospodarowania czasu przebywania 

w punkcie w rozliczeniu tygodniowym: 

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę, 

b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą 

czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, spacerze itp., 

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

d) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować 

(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne). 

2) w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 24 w godzinach 8:30 - 13:30, 

3) w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 38 w godzinach 9:00 - 15:00. 

17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć przysposabiających 

do pracy w szkole przysposabiającej bez przerw międzylekcyjnych, w godzinach od 12.00, 

z uwzględnieniem przepisów higieny pracy.  

18. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkole przyszpitalnej 

skoordynowany jest z rozkładem pracy oddziałów szpitalnych oraz uzgodniony 

z kierownikami tych oddziałów. 



§33  

Ocenianie i klasyfikowanie 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają przepisy prawa 

oświatowego oraz regulaminy oceniania poszczególnych jednostek wchodzących w skład 

Zespołu. 

2. Uczniowie poddawani są klasyfikacji śródrocznej i rocznej, w terminach nie później niż 

do 30 stycznia i 22 czerwca w danym roku szkolnym. 

§34  

Przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne 

1. Zasady i wymiar godzin przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, Dz.U. 2017 poz. 1616 indywidualne przygotowanie 

przedszkolne i indywidualne nauczanie organizuje się: 

1) dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do oddziału przedszkolnego lub szkoły, 

2) na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub potrzebie 

indywidualnego nauczania, 

3) w sposób zapewniający wykonanie zaleceń zawartych w orzeczeniu. 

3. Indywidualnym nauczaniem (wychowaniem) mogą być objęte dzieci i młodzież, 

w stosunku do których publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna orzekła taką 

formę kształcenia lub wychowania. 

4. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia. Orzeczenie 

wydane przed 1.09.2017 r. umożliwia realizację zajęć indywidualnych na terenie szkoły. 

5. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnych wynosi: 

1) dla dzieci objętych zajęciami indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi 

od 4 do 6 godzin, prowadzonych w co najmniej w 2 dniach, 

2) dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin, prowadzonych w co najmniej w 2 dniach, 

3) dla uczniów klas IV-VIII od 8 do 10 godzin, prowadzonych w co najmniej w 3 dniach, 



4) dla uczniów klas gimnazjalnych od 10 do 12 godzin, prowadzonych w co najmniej 

w 3 dniach. 

6. Indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia w klasach I-III szkoły podstawowej należy, 

w miarę możliwości, powierzać jednemu nauczycielowi, a w klasach IV - VIII, klasach 

gimnazjalnych i szkole przysposabiającej, w miarę możliwości, kilku nauczycielom – 

specjalistom. 

7. Szkoła prowadząc indywidualne nauczanie i wychowanie udostępnia podręczniki, 

materiały edukacyjne i karty pracy uczniowi. 

8. Dyrektor, na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne może 

zezwolić na odstąpienie od realizowania niektórych treści nauczania objętych 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych 

ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego 

nauczania. 

9. Dla uczniów szkoły przysposabiającej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

organizuje się zajęcia przysposabiające do pracy uwzględniające potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów. 

10. Dyrektor Zespołu ustala dla każdego ucznia zakres i czas nauczania indywidualnego. 

11. Dzieciom i uczniom objętym indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym 

przygotowaniem przedszkolnym w celu integracji ze środowiskiem i zapewnieniu pełnego 

osobowego rozwoju dyrektor w miarę możliwości organizuje udział w zajęciach 

rewalidacyjnych, w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz 

uroczystościach i imprezach szkolnych lub przedszkolnych. 

12. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i dołączonego zaświadczenia lekarskiego 

Dyrektor Zespołu podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zaprzestaniu realizacji nauczania 

indywidualnego lub przygotowania przedszkolnego. 

13. Szczegółowe informacje zawarte są w procedurach organizowania rocznego 

przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania określonych w przepisach 

oświatowych. 



§35  

Religia/etyka 

1. Zasady i tryb organizowania zajęć z religii lub etyki regulują przepisy prawa oświatowego, 

w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

2. Zasady zapewnienia opieki dla uczniów nieuczestniczących w zajęciach religii wyznaczają 

Statuty poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu. 

§36  

Wychowanie do życia w rodzinie 

1. Warunki i sposób organizacji zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie określają 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. 

2. Zasady zapewnienia opieki dla uczniów nieuczestniczących w zajęciach wychowanie 

do życia w rodzinie wyznaczają Statuty poszczególnych jednostek wchodzących w skład 

Zespołu. 

§37  

Biblioteka 

1. Na terenie Zespołu działa Biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna dla wszystkich 

uczniów, ich rodziców i pracowników placówki. 

2. Biblioteka i czytelnia jest pracownią służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3. Z biblioteki mogą korzystać również rodzice wszystkich uczniów oraz nauczyciele z innych 

szkół i placówek oświatowych na zasadach określonych w regulaminie. 



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

i podczas przerw międzylekcyjnych. 

5. Biblioteka szkolna może nawiązać współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizacji 

zajęć dla uczniów lub udostępniania księgozbioru oraz realizacji innych zadań związanych 

ze swoją działalnością. 

6. Zadania nauczyciela - bibliotekarza: 

1) gromadzi, wypożycza i udostępnia uczniom podręczniki, materiały edukacyjne oraz 

przekazuje materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przyjętym regulaminem, 

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne, 

3) przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtuje kulturę 

czytelniczą, 

4) wdraża do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, 

5) udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej i doskonaleniu 

zawodowym, 

6) uczestniczy w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska, 

7) współdziała z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu zainteresowań 

uczniów, ich osiągnięć i trudności, 

8) wspiera prace mające na celu wyrównywanie różnic uczniów z różnych środowisk 

społecznych, 

9) rozpoznaje aktywność i potrzeby czytelnicze uczniów, 

10) udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty 

wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

11) uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów, 

12) kształtuje umiejętności odbioru wartości kulturalnych. 

7. Zasady pracy biblioteki określa regulamin. 

§38  

Świetlice szkolne 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły oraz 

ze względu na czas pracy ich rodziców, szkoła organizuje w miarę potrzeb świetlicę. 



2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą szkoły w zakresie profili 

ogólnego i terapeutycznego oraz dla uczniów z autyzmem. 

3. Dla dzieci z autyzmem z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego organizuje się 

świetlicę przedszkolną. 

4. Świetlica zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego, twórczego, psychofizycznego 

stymulowania ich rozwoju w ramach spędzania czasu poza lekcjami. 

5. Zajęcia świetlicowe zapewniają rozwijanie zainteresowań uczniów oraz pomoc 

w odrabianiu lekcji z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży. 

6. Zasady pracy świetlicy określa regulamin. 

7. Zasady organizowania opieki w czasie dowozu/odwozu uczniów określa Regulamin 

dowozu uczniów. 

§39  

Dożywianie 

1. Szkoła organizuje dożywianie w szkolnej stołówce: 

1) obiady w stołówce dostępne są dla wszystkich chętnych uczniów, opłacane przez 

rodziców lub Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. Cenę obiadu dla ucznia 

kalkuluje się wg kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, 

2) w miarę możliwości technicznych obsługi kuchni obiady w stołówce szkolnej mogą 

wykupić pracownicy za cenę skalkulowaną wg obowiązujących przepisów. 

2. Zasady organizacji dożywiania reguluje regulamin świetlicy. 

§40  

Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu 

1. Szkoła udostępnia uczniom pomieszczenia, urządzenia i sprzęt szkolny podczas 

zorganizowanych przez nią zajęć pozalekcyjnych. 

2. Zespół może udostępnić uczniom pomieszczenia, urządzenia i sprzęt szkolny także poza 

zajęciami organizowanymi przez szkołę na zasadach określonych w odrębnych 

regulaminach. 



3. W czasie korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu szkolnego w trakcie zajęć 

pozalekcyjnych odpowiedzialność za ich ewentualne uszkodzenia ponosi osoba 

prowadząca zajęcia. 

4. W przypadku uszkodzenia udostępnionych środków i pomieszczeń w czasie ich 

wypożyczenia poza zajęciami organizowanymi przez Zespół odpowiedzialność finansową 

ponosi osoba wypożyczająca. 

  



§41  

Praktyki nauczycielskie na terenie Zespołu 

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i innych uczelni 

(studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli) i innych na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między Dyrektorem Zespołu lub (za jego zgodą) 

z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub inną szkołą 

wyższą. 

2. Dyrektor Zespołu wyznacza opiekuna praktyki. 

3. Praktyka odbywa się zgodnie z ustalonym regulaminem i odrębnymi przepisami w sprawie 

praktyk studenckich. 

§42  

Wolontariusze 

1. Zespół może przyjmować wolontariuszy w charakterze pomocy nauczyciela w oddziałach 

dla dzieci z autyzmem, złożonymi niepełnosprawnościami oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zasadach określonych 

w odrębnym regulaminie. 

§43  

Karta rowerowa 

1. Zespół przygotowuje uczniów i umożliwia przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową, 

wydaje kartę uprawniającą do prowadzenia pojazdów jednośladowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

§44  

Organizacja konkursów 

1. Zespół organizuje wewnątrzszkolne, miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy dla 

uczniów z niepełnosprawnością według potrzeb i możliwości. 



§45  

Organizacja konferencji i innych form doskonalenia 

1. Zespół organizuje w miarę potrzeb i możliwości finansowych i organizacyjnych 

konferencje, seminaria i warsztaty w zakresie kształcenia specjalnego. 

§46  

Krajoznawstwo i turystyka 

1. Zespół organizuje krajoznawstwo i turystykę. 

2. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe, 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 

3) przedsięwzięcia krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 

4) zielone szkoły oraz zimowiska, 

5) półkolonie i półzimowiska. 

3. Organizację i program wycieczek i przedsięwzięć dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej 

i intelektualnej. 

4. Zasady organizacji, program i odpowiedzialność określają odrębne regulaminy. 

§47  

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

1. Szkoła organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z autyzmem. 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

miesięcznie. 

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zwany „zespołem wwrd” jest 

powoływany przez Dyrektora. 

4. W skład zespołu wchodzą: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, 



2) psycholog, 

3) logopeda, 

4) nauczyciele posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć korygujących wady 

postawy, 

5) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

5. Pracę zespołu wwrd koordynuje Dyrektor albo upoważniony przez niego nauczyciel. 

6. Zespół wwrd szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania. 

7. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 

w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. 

1) Zajęcia z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także 

w domu rodzinnym. 

8. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego 

wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich 

rodziców. 

9. Do zadań zespołu wwrd należy: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania 

i wsparcia rodziny dziecka, 

2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 

dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, 

3) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

4) Zespół wwrd współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 

w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie 

właściwych reakcji na te zachowania, 



b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy 

z dzieckiem, 

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem 

odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.  

10. Zasady działania Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z autyzmem 

określa Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 im Marii Grzegorzewskiej. 

§48 Oddział przedszkolny 

1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju 

określonych w Konwencji Praw Dziecka; 

2) zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę 

programową kształcenia przedszkolnego uwzględniającą indywidualne potrzeby 

edukacyjno – terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka; 

3) zapewnienie dziecku dostępu do korzystania z bazy szkolnej; 

4) zapewnienie integracji dziecku z rówieśnikami w przedszkolach masowych lub 

niepublicznych (na miarę indywidualnych możliwości); 

5) udzielanie dziecku pomocy w porozumieniu ze specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną lub opiekę zdrowotną 

2. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.30 - 13.30. 

3. Dzieci objęte są opieką świetlicy - rano w godzinach 7.15- 8.30, a po południu 

w godzinach 13.30-15.00. 

4. Organizuje się różnorodne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych 

wychowanków. 

5. Dopuszcza się możliwość organizowania innych zajęć w oparciu o odpowiednie 

warunki lokalowo – organizacyjne i środki finansowe na ten cel. 

6. W ramach programu nabywania umiejętności społecznych organizuje się zajęcia 

na terenie publicznych przedszkoli w Gdyni, na podstawie zawartego porozumienia. 

7. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć 

poza szkołą bezpieczeństwo i opiekę przez: 

1) powierzenie opieki nauczycielowi, 



2) organizowanie, prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych placach ze sprzętem 

dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dzieckiem: 

1) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednio je dokumentuje, 

2) we w współpracy z zespołem do spraw IPET opracowuje wielospecjalistyczną 

ocenę funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 

uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, 

3) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i terapii, 

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości treści zawartych 

w indywidualnych programach edukacyjno–terapeutycznych oraz do uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

4) respektuje pisemne oświadczenia rodziców odnośnie odbierania dzieci przez 

osoby wskazane w oświadczeniu, 

5) zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej przez: 

a) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) zastosowanie form i metod pracy odpowiadających właściwościom 

psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań, 

zaleceń, własnych obserwacji, 

c) szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieci; 

6) odpowiada za każde dziecko od momentu powierzenia go nauczycielowi 

do momentu odebrania go przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną, 

7) współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną lub opiekę zdrowotną. 

9. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci, bądź 

wskazania osób przez nich upoważnionych do odbioru, zapewniających dziecku 

pełne bezpieczeństwo. 

10. Rodzic lub wskazana osoba są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania 

i odbierania dzieci. 

11. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają w szczególności obowiązek: 

1) przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły, 

2) dbać o wspólne dobro oraz ład i porządek na miarę swoich możliwości. 

  



V. Nauczyciele i inni pracownicy 

§49  

Pracownicy Zespołu 

1. W Zespole zatrudnia się: 

1) Pracowników pedagogicznych i innych specjalistów. 

2) Pracowników administracji i obsługi:  

a) kierownik administracyjno – gospodarczy,  

b) główna księgowa,  

c) specjalista ds. administracyjnych, 

d) samodzielny referent,  

e) inspektor ds. BHP,  

f) specjalista ds. płac,  

g) specjalista ds. żywienia,  

h) starszy woźny,  

i) konserwator,  

j) sprzątaczka,  

k) szatniarz,  

l) dozorca,  

m) kierowca,  

n) strażnik ruchu drogowego,  

o) kucharz,  

p) pomoc kuchenna,  

q) pomoc nauczyciela. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych pracowników administracji i obsługi 

określa dyrektor szkoły. 

3. Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich pracowników szkoły 

określa regulamin pracy, regulamin wynagradzania i ponadzakładowy układ zbiorowy 

pracy dla pracowników niebędących nauczycielami. 



§50  

Wicedyrektor 

1. Stanowisko wicedyrektora można utworzyć przy liczbie 12 (chyba, że organ prowadzący 

postanowi inaczej) i więcej oddziałów. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor Zespołu. 

3. Wicedyrektor zgodnie z przydziałem obowiązków ustalonym przez dyrektora przyjmuje 

na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności, 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: 

3) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

4) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym, 

5) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli, 

6) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego 

harmonogramu, 

7) nadzoruje pracę zespołu wychowawczego, 

8) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i sporządza dokumentację 

dotyczącą godzin stałych i doraźnych. 

4. Wicedyrektor: 

1) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą, 

2) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w podległych szkołach, 

3) projektuje oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także 

w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli, 

4) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień i dodatków dla nauczycieli, 

których jest bezpośrednim przełożonym, 

5) używa pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisuje pisma, których 

treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 



§51  

Kierownik świetlicy 

1. Za zgodą organu prowadzącego szkołę można, na wniosek dyrektora, tworzyć dodatkowe 

stanowisko kierownika świetlicy. 

2. Kierownik świetlicy:  

1) organizuje i nadzoruje pracę nauczycieli świetlicy, 

2) opracowuje regulamin świetlic, 

3) odpowiada za organizację dożywiania dzieci,  

4) odpowiada za sprzęt i pomoce w świetlicy, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, otacza opieką dzieci zaniedbane 

wychowawczo, z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz inne 

wymagające szczególnej opieki, 

6) współpracuje z wychowawcami klas oraz z rodzicami podopiecznych 

wychowanków, 

7) dokumentuje działalność świetlicy i dożywiania na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach. 

§52  

Nauczyciele i nauczyciele wychowawcy 

1. Poza powszechnie obowiązującymi przepisami zadania, obowiązki i organizację pracy 

nauczycieli oraz nauczycieli – wychowawców a także innych pracowników pedagogicznych 

określają Statuty poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu. 

2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.  

§53  

Zespoły nauczycielskie 

1. Zasady tworzenia i działalności zespołów nauczycielskich określają Statuty poszczególnych 

jednostek wchodzących w skład Zespołu. 



2. Zespoły nauczycielskie poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu mogą 

zdecydować o stworzeniu wspólnych zespołów w ramach przedmiotów pokrewnych. 

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia dodatkowych zespołów tematycznych i komisji 

realizujących wspólne zadania na rzecz Zespołu. 

§54  

Pomoc nauczyciela 

1. Zgodnie z przepisami oświatowymi w klasach 0-IV dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi (autyzm, porażenie mózgowe, niedowidzenie, niedosłuch) zatrudnia się 

pomoc nauczyciela.  

2. W klasach V - VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzm, 

porażenie mózgowe, niedowidzenie, niedosłuch) można, za zgodą organu prowadzącego, 

zatrudnić pomoc nauczyciela.  

3. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:  

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci głównie 

w zakresie higieny osobistej, ubierania, spożywania posiłków, 

2) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela i w ich 

organizowaniu i przeprowadzaniu (gry, zabawy, imprezy integracyjne, wycieczki itp.) 

3) pełnienie roli opiekuna w szkolnym busie, w drodze do i ze szkoły.  

§55  

Rzecznik Praw Ucznia 

1. W Zespole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia wspólny dla wszystkich szkół wchodzących 

w jego skład. 

2. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia wynikających 

z regulaminów szkolnych i statutów szkół. 

3. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny, który 

wyrazi zgodę na pełnienie funkcji a jego kandydatura uzyska pozytywna opinię samorządu 

uczniowskiego. 



4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa do jego rezygnacji bądź odwołania przez samorząd 

uczniowski na wniosek samorządu uczniowskiego, dyrektora Zespołu lub rady 

pedagogicznej. 

5. Rzecznik Praw Ucznia spełnia następujące zadania: 

1) zapoznawanie i propagowanie praw ucznia, 

2) reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

3) mediacje między stronami konfliktów uczniowskich, 

4) rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów, 

5) ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim, 

6) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w Zespole, 

7) zwiększanie świadomości prawnej dzieci, rodziców i nauczycieli, 

8) rozpatrywanie odwołań od kar i nagród. 

§56  

Pedagog 

1. W celu umożliwienia uczniom i ich rodzicom doradztwa w Zespole zatrudnia się pedagoga, 

psychologa oraz innych specjalistów (według potrzeb). 

2. Zakres działań pedagoga szkolnego obejmuje: 

1) rozpoznanie warunków rodzinnych i psychofizycznych uczniów, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej uczniom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i ich rodzin, 

4) inspirowanie i przeprowadzanie innych form działania o charakterze 

profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 

5) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci, 

6) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w stosunku 

do uczniów sprawiających trudności wychowawcze, 

7) analizowanie i diagnozowanie stanu wychowawczego szkoły, 

8) kontrolowanie przestrzegania reguł wychowawczych w szkole, 

9) organizowanie dowozu do i ze szkoły, 



10) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

11) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, 

12) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

13) w uzasadnionych przypadkach organizowanie pomocy materialnej w dobrowolnych 

formie zbiórek i darów wśród społeczności szkolnej. 

3. Pedagog szkolny składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie śródroczne i roczne. 

4. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny w szczególności: 

1) opracowuje roczny plan pracy uwzględniający potrzeby opiekuńczo-wychowawcze 

szkoły, 

2) może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 

3) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły, 

4) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, osobami i instytucjami ds. 

dziecka oraz sądowymi, stosownie do potrzeb. 

5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

§57  

Psycholog 

1. Zakres działań psychologa szkolnego obejmuje: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów, 

2) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, 



4) udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej uczniom wykazującym braki 

w przystosowaniu i zaburzenia zachowania, 

5) określanie rodzaju zaburzeń zachowania uczniów i ich przyczyn, 

6) określanie podmiotowych przyczyn nieprzystosowania uczniów, 

7) prowadzenie psychoterapii z wykorzystaniem rozmaitych form oddziaływania 

psychologicznego, 

8) kwalifikacja uczniów na zajęcia specjalistyczne wspólnie z pedagogiem 

i specjalistami prowadzącymi określone formy zajęć, 

9) koordynacja prac z zakresu preorientacji zawodowej, 

10) badania diagnostyczne uczniów, 

11) badania zawodowe uczniów, 

12) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

13) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w celu 

zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, 

14) profilaktyka zaburzeń zachowania uczniów, 

15) inicjowanie form pomocy wychowawczych w środowisku szkolnym, 

16) współpraca z poradniami specjalistycznymi i psychologiczno – pedagogicznymi 

w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie 

specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

2. W ramach realizacji swoich zadań psycholog szkolny w szczególności: 

1) opracowuje roczny plan pracy uwzględniając potrzeby szkoły, 

2) może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 

3) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły, 

4) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, osobami i instytucjami ds. 

dziecka oraz sądowymi stosownie do potrzeb. 

3. Psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach i składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie śródroczne i roczne. 

  



§58  

Specjalista ds. rozwijania umiejętności w komunikowaniu się/ logopeda 

1. Zakres zadań: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów, 

2) prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów (w tym porozumiewanie się 

metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej). 

§59  

Doradca zawodowy 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy uwzględniającego potrzeby szkoły, 

2) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i rodziców na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

4) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

5) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę, 

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

7) wspieranie nauczycieli wychowawców i innych specjalistów. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę 

grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu 

doradztwa zawodowego. 



§60  

Służba zdrowia 

1. Czas i organizację służby zdrowia w szkole określają odrębne przepisy. 

§61  

Prawo i obowiązki pracowników 

1. Prawa i obowiązki wszystkich pracowników szkoły regulują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

§62  

Nagrody dyrektora 

1. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i sposoby odwoływania się od nich określa 

Regulamin przyznawania nagrody dyrektora. 

§63  

Zakładowy Fundusz Zdrowotny 

1. Każdy nauczyciel ma prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego 

zgodnie z regulaminem opracowanym przez organ prowadzący. 

  



VI. Uczniowie Zespołu i ich rodzice 

§64  

Uczniowie Zespołu 

1. Uczniem/wychowankiem Zespołu jest dziecko od 3 do 24 roku życia, które zostało 

przyjęte do jednostki wchodzącej w skład Zespołu na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno–pedagogicznej i wniosku rodzica oraz skierowania przez organ 

prowadzący, w przypadku ucznia spoza Gdyni, a także każdy pacjent przyjęty na leczenie 

do szpitali i podlegający obowiązkowi szkolnemu.  

2. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat lub 9 w przypadku odroczenia od 

obowiązku szkolnego i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 18 roku życia. 

4. Zasady rekrutacji są określone w Statutach poszczególnych jednostek Zespołu. 

§65  

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Prawa i obowiązki ucznia, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb 

odwoływania się od kar nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej uczniów. 

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczny pobyt, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw i uprawnień, 

2) możliwości dochodzenia swoich praw, 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

4) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 



6) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

7) rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 

9) pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce, 

10) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji 

dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego 

wniosek o takie zwolnienie, 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, również z zakresu 

orientacji zawodowej, 

12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole, 

13) korzystania z pomieszczeń szkoły, 

14) korzystania z pomocy socjalnej, materialnej i wyżywienia, 

15) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem szkół przyszpitalnych. 

16) Uczeń Zespołu ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i 

ze szkoły zgodnie z przyjętymi przez szkołę procedurami i regulaminem. 

4. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, przygotowania się do nich, 

aktywnego udziału w zajęciach i niezakłócania przebiegu zajęć, 

2) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

3) przestrzegania wewnątrzszkolnych regulaminów, 

4) dbania o schludny i estetyczny wygląd, 

5) noszenia na terenie szkoły ubrań dostosowanych do warunków i rodzaju zajęć, 

w tym ubrań sportowych na zajęciach wychowania fizycznego i rehabilitacyjnych, 

ubrań roboczych w czasie zajęć praktycznych, a w czasie ważnych uroczystości 

szkolnych stroju galowego (jasnej – białej, błękitnej lub kremowej bluzki lub koszuli 

oraz spodni lub spódnic w ciemnych kolorach – czerni, granacie, szarościach), 

6) stosowania zmiennego obuwia zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, 



7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej 

oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

8) przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie: 

a) wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom i pozostałym 

uczniom, 

c) przeciwstawiania się przejawom agresji i wulgaryzmom, 

d) poszanowania poglądów i przekonań religijnych innych osób, 

e) udzielania pomocy innym uczniom, 

f) zachowania się w sposób godny młodego Polaka. 

g) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę osobistą, 

h) dbania o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, 

i) naprawienia wyrządzonej szkody, którą spowodował umyślnie, bądź 

spowodowanie szkód materialnych było wynikiem jego beztroski, 

9) uczeń ma prawo i obowiązek do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, jeżeli 

idea uroczystości nie jest sprzeczna z jego uczuciami religijnymi i światopoglądem, 

10) przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa, dotyczących korzystania 

z urządzeń sanitarnych, elektrycznych, środków komunikacji, 

11) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie trwania zajęć edukacyjnych i innych, 

12) dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego tylko 

w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, za zgodą nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

5. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu, 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu, 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 

4) wychodzić samowolnie poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć, w tym 

w czasie przerw międzylekcyjnych, 



5) wychodzenie w czasie zajęć na obszar należących do szkoły terenów placu zabaw 

i boiska oraz placu apelowego, a także przyległych terenów zielonych jest 

dopuszczalne tylko za zgodą i pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

6) używać podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za 

pośrednictwem sekretariatu szkoły, 

7) wprowadzać obcych osób na teren szkoły bez zgody dyrektora. 

§66 Wydłużenie etapu nauczania 

1. Uczniowi można wydłużyć okres nauki o 1 rok na pierwszym i trzecim etapie 

edukacyjnym oraz o 2 na drugim etapie edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie 

wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Decyzję o wydłyżeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. opracowania indywidualnych programów 

edukacyjno terapeutycznych oraz zgody rodziców ucznia.  

§67  

Nagrody i wyróżnienia 

1. Wobec uczniów szkoły, którzy: 

1) wykazali się 100 % frekwencji, 

2) angażują się w różne formy pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska, 

3) osiągają szczególne wyniki naukowe lub sportowe, przede wszystkim w konkursach 

przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych, 

4) otrzymali promocję lub świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

stosuje się następujące nagrody i wyróżnienia: 

a) pochwałę wychowawcy klasy i grupy, z powiadomieniem rodziców, 

b) wyróżnienie w formie pisemnej w postaci dyplomu lub listu pochwalnego, 

c) wyróżnienie przez dyrektora wobec całej społeczności szkoły, 

d) nagrodę książkową lub rzeczową,  

e) przyznanie tytułu „Ucznia Roku” i „Sportowca Roku”. 



2. Wychowawcy oddziałów wniosek o udzielenie nagrody konsultują z dyrektorem 

i wicedyrektorem.  

3. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje dyrektor i wicedyrektor. 

4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń z lekkim stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, który uzyskał: 

1) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75, 

2) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń z lekkim stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej, który uzyskał w szkole podstawowej z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

6. W klasach I-III szkoły podstawowej dla za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie przewiduje się nagrody książkowe lub rzeczowe. 

7. Uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej 

Rada Pedagogiczna może wyróżnić: 

1) podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem, 

2) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową. 

8. Nagrody finansowanie są przez Radę Rodziców, sponsorów oraz z budżetu szkoły. 

9. Uczniowie, którzy spełniają warunki określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

otrzymują świadectwo z wyróżnieniem. 

10. Rada Pedagogiczna na mocy uchwały zatwierdzonej przez dyrektora dokonuje wyboru 

“Ucznia Roku” lub "Sportowca Roku" spośród uczniów wszystkich jednostek wchodzących 

w skład Zespołu, z wyłączeniem szkoły przyszpitalnej. 

11. Niniejszy system nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagrodzenia ucznia i nie ogranicza 

praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalenia własnych nagród i kryteriów 

ich przyznawania. 

12. Nagrody „Ucznia Roku” i „Sportowca Roku” i inne finansowane mogą być ze środków 

własnych szkoły. 



§68  

Tryb odwołania od nagrody 

1. Tryb odwołania od nagrody: 

1) w przypadku udzielenia pochwały przez wychowawcę oddziału: 

a) nagrodzony lub jego rodzic może odwołać się od nagrody w terminie 3 dni 

od jej przyznania do Rzecznika Praw Ucznia, 

b) Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do udzielenia uczniowi i jego 

rodzicowi wyjaśnień w terminie 7-dniowym. 

2) w przypadku nagród przyznawanych przez dyrektora szkoły:  

a) nagrodzony lub jego rodzic może odwołać się od nagrody w terminie 3 dni 

od jej przyznania do Rzecznika Praw Ucznia, 

b) Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do udzielenia uczniowi i jego 

rodzicowi wyjaśnień w terminie 7-dniowym,  

c) w przypadku dalszego niezadowolenia uczeń lub jego rodzic ma prawo 

odwołać się od decyzji dyrektora do organu nadzorującego w ciągu 14 dni. 

2. Złożenie odwołania od nagrody rzeczowej oznacza konieczność jej zwrotu w stanie 

nienaruszonym na czas rozpatrywania odwołania. 

3. Uznanie odwołania od nagrody za zasadne skutkuje ogłoszeniem tego faktu przed forum, 

na jakim została przyznana.  

§69 Kary 

1. Uczniowie i wychowankowie Zespołu, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych 

w Statucie oraz nagminnie łamią zasady współżycia społecznego, mogą być ukarani 

poprzez:  

1) upomnienie wychowawcy oddziału lub innego nauczyciela,  

2) czasowy zakaz udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Zespół,  

3) naganę wychowawcy oddziału z powiadomieniem rodziców, pedagoga i kuratora 

sądowego, 

4) upomnienie lub naganę udzieloną przez dyrektora i wicedyrektora Zespołu, 

5) przeniesienie do innego oddziału,  

6) przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty w przypadkach: 



a) popełnienie z winy umyślnej czynu karalnego, przestępstwa przeciwko czci, 

nietykalności cielesnej, zdrowiu, życiu, mieniu lub wolności seksualnej 

i obyczajności, 

b) szczególnie demoralizującego wpływu na uczniów (w tym nakłanianie 

do stosowania środków odurzających, przemocy fizycznej i psychicznej, 

cyberprzemocy), mimo podejmowanych przez Zespół działań 

profilaktycznych, dyscyplinujących i interwencyjnych, 

c) rażącego nieprzestrzegania statutu Zespołu w tym łamania norm etycznych 

w stosunku do nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

7) skreślenie z listy uczniów – dotyczy uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia, nie 

realizują obowiązku szkolnego i w stosunku do których wyczerpano wszystkie środki 

wychowawcze, w przypadkach określonych ustępie 1. 

2. Tryb skreślenia ucznia z listy uczniów/przeniesienia: 

1) wychowawca ma obowiązek wysłania pisemnego zawiadomienia do rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego o zagrożeniu skreśleniem ucznia z listy 

uczniów/przeniesieniem do innej szkoły, 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel wnioskuje o podjęcie uchwały przez radę 

pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy uczniów/przeniesienia ucznia do innej 

szkoły, 

3) dyrektor poddaje pod głosowanie radzie pedagogicznej wniosek o skreślenie z listy 

uczniów/ przeniesienie, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, 

4) dyrektor Zespołu wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy lub występuje 

do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej placówki, 

3. Tryb odwołania od kary:  

1) Wychowanek lub jego rodzic mają prawo odwołać się od wyznaczonej kary, 

2) Wniesienie odwołania zawiesza wykonanie kary do czasu wydania ostatecznej 

decyzji. 

3) Uczeń ma prawo odwołać się wg następujących zasad: 

a) w przypadku kary wyznaczonej przez nauczyciela i wychowawcę: 

 składa wniosek w terminie 3 dni do rzecznika praw ucznia, który zbada 

zasadność prawną udzielania uczniowi kary, 



 rzecznik praw ucznia zobowiązany jest do udzielenia uczniowi 

wyjaśnień w terminie 7 dni,  

 uczeń ma prawo odwołać się od decyzji rzecznika praw uczniów 

do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni,  

 dyrektor Zespołu w terminie 7 dni udziela pisemnej odpowiedzi, 

 w przypadku dalszego niezadowolenia uczeń lub rodzic ucznia ma 

prawo odwołać się od decyzji dyrektora Zespołu do organu 

nadzorującego w ciągu 14 dni. 

b) w przypadku kary wyznaczonej przez radę pedagogiczną: 

 składa wniosek w terminie 3 dni do rzecznika praw ucznia, który zbada 

zasadność prawną udzielania uczniowi kary, 

 rzecznik praw ucznia zobowiązany jest do udzielenia uczniowi 

wyjaśnień w terminie 7 dni,  

 uczeń ma prawo odwołać się od decyzji rzecznika praw uczniów 

do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni,  

 dyrektor Zespołu w terminie 7 dni udziela pisemnej odpowiedzi, 

 w przypadku dalszego niezadowolenia uczeń lub rodzic ucznia ma 

prawo odwołać się od decyzji dyrektora Zespołu do organu 

nadzorującego w ciągu 14 dni. 

c) w przypadku kary wyznaczonej przez dyrektora Zespołu: 

 składa wniosek w terminie 3 dni do rzecznika praw ucznia, który zbada 

zasadność prawną udzielania uczniowi kary, 

 rzecznik praw ucznia zobowiązany jest do udzielenia uczniowi 

wyjaśnień w terminie 7 dni,  

 w przypadku dalszego niezadowolenia uczeń lub rodzic ucznia ma 

prawo odwołać się od decyzji dyrektora Zespołu do organu 

nadzorującego w ciągu 14 dni. 

4. Wniesienie odwołania zawiesza wykonanie kary do czasu wydania ostatecznej decyzji. 



§70  

Współpraca z rodzicami 

1. Placówka współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

i rewalidacyjnych w danym oddziale szkolnym, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce oraz przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i kształcenia swojego dziecka, 

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

3. W Zespole organizuje się spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji na tematy 

wychowawcze i edukacyjne wg ustalonego harmonogramu. 

4. Na pierwszych spotkaniach wychowawcy zapoznają rodziców z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz programem wychowawczo-profilaktycznym. 

5. Rodzice są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach 

edukacyjnych i innych wynikających ze stanu zdrowia lub ważnych przyczyn rodzinnych, 

w formie ustnej, pisemnej, a także poprzez e-dziennik. Usprawiedliwienie nieobecności 

powinno nastąpić w ciągu 30 dni od ustania nieobecności. 

6. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dzieci po zakończeniu zajęć 

edukacyjnych lub świetlicowych, w przypadku uczniów niesamodzielnych. 

7. Oprócz stałych spotkań Zespół zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania: 

1) informacji na temat zachowania i postępów w nauce jego dziecka, również za 

pośrednictwem e-dziennika, 

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka. 

8. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje wrażliwe i oceny uczniów w sposób zgodny 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 



9. W ważnych sprawach edukacyjno - wychowawczych wychowawca oddziału lub inny 

pracownik pedagogiczny Zespołu podejmuje działania w celu skontaktowania się 

z rodzicami określonego ucznia. 

  



VII. Postanowienia końcowe 

§71  

Pieczęcie urzędowe 

1. Zespół używa różnych pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to m.in.: 

1) pieczęć podłużna z napisem: „ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17   81-311 Gdynia, 

ul. Witomińska 25/27 tel. (058)6207225   NIP 586-20-25-621, Regon 190459366, 

2) pieczęć okrągła – duża i mała z godłem państwa i napisem w otoku: „SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 24 W GDYNI”, 

3) pieczęć okrągła – duża i mała z godłem państwa i napisem w otoku: „GIMNAZJUM 

NR 21 W GDYNI”, 

4) pieczęć okrągła – duża i mała z godłem państwa i napisem w otoku: „SZKOŁA 

PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2 W GDYNI”, 

5) pieczęć okrągła - mała z godłem państwa i napisem w otoku “SZKOŁA 

PODSTAWOWA SPECJALNA NR 24 W GDYNI”, 

6) pieczęć podłużna z napisem “Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej” 

ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia”, 

7) pieczęć podłużna z napisem „Szkoła Podstawowa Specjalne dla Dzieci Przewlekle 

Chorych nr 38, ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia” 

8) pieczęć podłużna z napisem “Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. Marii 

Grzegorzewskiej ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia”, 

9) pieczęć okrągła z napisem „Szkoła Podst. Nr 24- Gdynia – Biblioteka”, 

10) pieczęć podłużna z napisem “SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 24 ul. Witomińska    25/27 

81-311 GDYNIA BIBLIOTEKA  Nr inwent. 

11) pieczęć dyrektora i wicedyrektora, 

12) pieczęcie imienne pracowników administracji. 

2. Wymienione pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione. 

  



§72  

Ceremoniał 

1. Zespół posiada ceremoniał szkoły opisany w dokumencie „Ceremoniał szkolny 

i postępowanie ze sztandarem w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni”. 

§73  

Logo szkoły 

1. Zespół  używa logo, które znajduje się na dokumentach szkolnych zawierających dane 

zespołu. 

§74  

Strona www 

1. Zespół prowadzi stronę internetową pod adresem zss17.org. 

§75  

Związki zawodowe 

1. W Zespole mogą funkcjonować związki zawodowe na mocy odrębnych przepisów. 

2. Zespół prowadzi działalność socjalną zgodnie z odrębnymi przepisami. Dyrektor może 

upoważnić przewodniczących zakładowych związków zawodowych oraz inne osoby 

funkcyjne do reprezentowania placówki i podpisywania umów w wyżej wymienionym 

zakresie na podstawie upoważnienia. 

§76  

Gospodarka finansowa 

1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.  

2. Zespół może pozyskiwać środki na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

z przeznaczeniem na działalność statutową i pozastatutową. 

3. Zespół może prowadzić działalność charytatywną w różnorodnych formach. 



§77  

Udostępnianie dokumentacji 

1. Dokumentacja pedagogiczna Zespołu, z zachowaniem przepisów określonych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) może być udostępniona: 

1) przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego, 

2) rodzicom w części dotyczącej przebiegu nauczania ich  dzieci, 

3) pracownikom naukowym i studentom – za  zgodą dyrektora Zespołu – w zakresie 

dotyczącym prowadzonych badań.  

§78  

Nowelizacje Statutu 

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Statutu. 

2. Dopuszcza się możliwość trzech nowelizacji statutu. Dyrektor Zespołu po trzech 

nowelizacjach statutu Zespołu publikuje jego tekst jednolity w drodze własnego 

rozporządzenia. 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 
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