
ANEKS DO STATUTU SOSW W PUŁAWACH 

Zmiany w Statucie SOSW- wrzesień 2019 r. 

 

 

DZIAŁ I 

Rozdział 1 

W § 2, punkt 8, podpunkt 2 

skreśla się zapis: „oraz do ukończenia roku szkolnego 2018/19 oddziały drugie i trzecie 

Gimnazjum Specjalnego nr 8” 

 

DZIAŁ I 

Rozdział 1  

W § 2, punkt 8, podpunkt 3 

skreśla się zapis: „z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej” 

 

DZIAŁ I 

Rozdział 1  

W § 2, punkt 17 

skreśla się podpunkt 3 w brzmieniu: 3) „21 roku życia- w przypadku oddziałów 

gimnazjalnych” 

 

DZIAŁ I 

Rozdział 2  

W § 5 

skreśla się punkt 14 w brzmieniu: 14. „Do zakończenia roku szkolnego 2018/19 w Szkole 

Podstawowej prowadzone jest nauczanie w oddziałach drugich i trzecich Gimnazjum 

Specjalnego Nr 8, wchodzącego w skład Ośrodka” 

 

DZIAŁ IV  

Rozdział 1,  

W § 54, punkt 2 

dodaje się: podpunkt 27: 27) „wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, w przypadku niewykonania tych zadań przez 

nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu lub radę 

pedagogiczną” 

 

dodaje się podpunkt 28: 28)„wykonuje zadania w zakresie przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu zawodowego, w przypadku niewykonania tych zadań przez 

nauczyciela lub radę pedagogiczną” 

 

dodaje się podpunkt 29: 29) „rozstrzyga o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów, jeżeli 

rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów” 

 

dodaje się podpunkt 30: 30) „podpisuje dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji 

uczniów” 

 

dodaje się podpunkt 31: 31) „może powołać w skład zespołu nadzorującego przeprowadzenie 

egzaminu ósmoklasisty osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

nauczyciela niezatrudnione w szkole” 



 

dodaje się podpunkt 32: 32) „przeprowadza szkolenie w zakresie egzaminu ósmoklasisty” 

 

DZIAŁ V 

W rozdziale 3, 

Dodaje się § 69, punkt 1: „Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

ustala zawody, w których kształci szkoła, po nawiązaniu współpracy z pracodawcą, którego 

działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy lub porozumienia, 

obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.” 

 

Dział IX 

Rozdział 4,  

W § 104, punkt 9, podpunkt 2: 

 

Usunięto: „zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do 

rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i 

wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania”  

 

Dodano: „ natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów o 

zaistniałej sytuacji i wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje decyzję w 

sprawie dalszego postępowania” 

 

Dział IX 

Rozdział 6 
W § 106, punkt 1, podpunkt 2 

Usunięto: „w zeszycie uwag” 

Dodano : „w e-dzienniku” 
 

Dział IX 

Rozdział 9 
W § 121 

Dodano punkt 12:„Sprawdziany pisemne podlegają punktacji procentowej.” 

Dodano podpunkt 1: „w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: 

0% -30% ocena niedostateczna, 

31% -45% ocena dopuszczająca, 

46% -60% ocena dostateczna, 

61% -75% ocena dobra, 

76%-90% ocena bardzo dobra, 

91-100% ocena celująca. 

 

Dodano podpunkt 2: „w klasach I-III szkoły branżowej: 

0% -30% ocena niedostateczna, 



31% -50% ocena dopuszczająca, 

51% -69% ocena dostateczna, 

70% -89% ocena dobra, 

90%-95% ocena bardzo dobra, 

96-100% ocena celująca. 

Dodano punkt 13: „Dla wszystkich przedmiotów obowiązują jednolite normy procentowe 

przy przeliczaniu punktów na oceny za sprawdziany (nie dotyczy kartkówek).” 

 

Dodano punkt 14: „W ośrodku  obowiązuje wagowy system oceniania uczniów.” 

Dodano podpunkt 1: „Każdej ocenie w skali od 1 do 6 przyporządkowuje się odpowiedni 

współczynnik wyrażający wagę oceny.” 

Dodano podpunkt 2: „Średnia ważona obowiązuje przy wystawianiu ocen semestralnych i 

końcoworocznych.” 

Dodano podpunkt 3: „Wagi ocen w szkole podstawowej: 

 (PI) konkursy, olimpiady, zawody,– waga 6 

(PK)prace klasowe, testy, sprawdziany  – waga 5 

(KK) kartkówki,  (OU)odpowiedzi ustne – waga 4 

(ZD)zadania dodatkowe , (RO ) reprezentowanie ośrodka (uroczystości)  – waga 3 

(AKT)aktywność na lekcji , (PDL )przygotowanie do lekcji  - waga 2 

(ZDK)zadania domowe, ocena za zeszyt i zeszyt ćwiczeń     – waga 1 

Dodano podpunkt 4: : „Wagi ocen w szkole branżowej: 

 (PI) konkursy, olimpiady, zawody,– waga 6 

(PK)prace klasowe, testy, sprawdziany , (ZPDT) zadania praktyczne o wysokim stopniu 

trudności– waga 5 

(KK) kartkówki, (OU)odpowiedzi ustne , (ZPNT) zadania praktyczne o niższym stopniu 

trudności– waga 4 

(ZD)zadania dodatkowe, (RO ) reprezentowanie ośrodka (uroczystości),  – waga 3 

(AKT)aktywność na lekcji ,(PDL )przygotowanie do lekcji  – waga 2 



(ZD)zadania domowe , (Z)ocena za zeszyt i (ZĆ)zeszyt ćwiczeń     – waga 1 

Dodano podpunkt 5 „ Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę 

przez jej wagę, sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag.” 

Dział X 

Rozdział 12 
W § 125,  

Zmieniono brzmienie z: „Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych w terminie na 1 miesiąc wcześniej.” 

 

na „Na 2 tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca klasy informują o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania. Uczeń otrzymuje informację na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie 

bezpośredniej, z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego. Rodzice/opiekunowie prawni 

otrzymują informację pisemną na wspólnym zebraniu rodziców prowadzonym przez 

wychowawcę klasy, z potwierdzeniem obecności na zebraniu. 

 

Dodano punkt 1: „Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie byli na zebraniu, mają obowiązek 

ciągu 3 dni roboczych od zebrania skontaktować się z wychowawcą klasy i odebrać za 

potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności 

wychowawcy, informację pisemną rodzice/opiekunowie prawni odbierają w sekretariacie 

szkoły. 

 

Dodano punkt 2:Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła 

listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła informację o 

przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 

 

Dodano punkt 3: Uczeń pełnoletni może odebrać od wychowawcy , za potwierdzeniem 

odbioru, pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 

 

DZIAŁ X 

Rozdział 17 
W § 134 

Dodano pkt 1: Uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu zawodowego, nie otrzymują 

świadectwa ukończenia danego roku szkolnego. 


