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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoly Zawodowej Specjalnej nr 25 
w Mlodzieiowym OSrodku Socjoterapii nr 4 w Eodzi przy ul. Eucji 12/16 

i nadania statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w zwipku z art. 92 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1445 i 1890), art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy.z dnia 
7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 
i 195), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. Tworzy siq z dniem 1 wrzeSnia 2016 r. trzyletniq Zasadniczq Szkolq Zawodowq 
Specjalnq nr 25 w Mlodziezowym O$odku Socjoterapii nr 4 w todzi przy ul, tucji 12/16, 
zwanq dalej Szkolq. 

2. Akt zaiozycielski Szkoly stanowi zalqcznik Nr 1 do uchwaty. 
3. Nadaje siq statut Szkole, stanowiqcy zak+cznik Nr 2 do uchwaly. 

6 2. DzialalnoSc Szkoly bqdzie realizowana w ramach budietu Miasta Lodzi z dziaiu 
801 - ogwiata i wychowanie, rozdziai 80134 - szkoiy zawodowe specjalne. 

5 3. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj~cia, 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta 

Tomasz KACPRZAK 



Zalqcnik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

AKT ZALOZYCIELSKI 
Zasadniczej Szkoly Zawodowej Specjalnej nr 25 

w Mtodzieiowym Oirodku Socjoterapii nr  4 w todzi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1445 i 1890), art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 
7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 
64 i 195) 

RADA MIEJSKA W EODZI 

z dniem 1 wrzeSnia 2016 r. tworzy jednostkq organizacyjnq o nazwie: Zasadnicza Szkola 
Zawodowa Specjalna nr 25 w Mlodziezowym Oirodku Socjoterapii nr 4 w Lodzi, z siedzibq 
w Lodzi przy ul. Lucji 12/16. 

Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna nr 25 w Mlodziezowyrn Oirodku Socjoterapii nr 4 
w Lodzi jest trzyletniq szko$ zawodowq, ktbrej ukonczenie umoiliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzajqcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminow potwierdzajqcych 
kwalifikacje w danym zawodzie, a takze dalsze ksztalcenie poczqwszy od klasy drugiej 
liceum og6lnoksztalcqcego dla doroslych. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zaiqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

STATUT ZASADNICZEJ SZKOEY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ NR 25 
W MEODZIEZOWYM OSRODKU SOCJOTERAPII NR 4 W LODZI 

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

1. Zasadnicza Szkoia Zawodowa Specjalna nr 25 w Mlodziezowym OSrodku 
Socjoterapii nr 4, zwana dalej Szkolq, ma siedzibq w Lodzi przy ul. Lucji 12/16. 

2. Szkoia jest publicznq szkoiq ponadgimnazjalnq dla miodziezy zagrozonej 
niedostosowaniem spoiecznym, o trzyletnim okresie nauczania, na podbudowie programowej 
gimnazjum. 

5 3. Organem prowadzqcym Szkoiq jest Miasto L6di. 

5 4. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny nad Szkoiq jest L6dzki Kurator 
OSwiaty. 

5 5. Szkoia korzysta z bazy dydaktycznej i majqtku Miodzieiowego OSrodka 
Socjoterapii nr 4 w Lodzi, zwanego dalej Osrodkiem. 

Rozdzial2 
Cele i zadania 

8 6.1. Szkoia realizuje cele i zadania wynikajqce z przepis6w prawa. 
2. Celem dzialalnoici Szkoiy jest w szczeg6lnoSci: 

zapewnienie warunk6w do realizacji obowiqzku nauki; 
wprowadzanie ucznia w Swiat nauki poprzez poznawanie jqzyka, pojqC, twierdzeh 
i metod, wiaSciwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umozliwiajqcym 
dalsze ksztaicenie; 
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowab ucznia; 
rozwijanie umiejqtnoSci spoiecznych ucznia przez zdobywanie prawidiowych 
doSwiadczen we wsp6iiyciu i wsp6idziaianiu w grupie r6wieSniczej; 
rozwijanie poczucia odpowiedzialnoSci, miioSci do ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu siq na wartoSci 
innych kultur; 
zapewnienie warunk6w do realizacji ksztaicenia praktycznego zgodnie z podstawq 
programowq; 
przygotowanie do wykonywania zawodu; 
zapewnienie zdobycia rzetelnej wiedzy w zakresie umozliwiajqcym zdawanie 
egzarninu potwierdzajqcego kwalifikacje zawodowe; 
przygotowanie absolwent6w do dzidania przedsiqbiorczego i podejmowania 
wiasnej dziaialnoici gospodarczej oraz pracy w przedsiqbiorstwach roznego typu; 



10) zapewnienie dobrego przygotowania og6lnozawodowego na poziomie 
umozliwiaj~cym miodzieiy dalsze ksztdcenie zawodowe specjalistyczne - 

w kr6tkich fokach  ksztaicenia; 
11) wspieranie rozwoju ucznia poprzez zorganizowanq dziaialnog6 psychologiczno 

-pedagogicznq; 
12) realizowanie programow nauczania oraz programu wychowawczego. 

5 7. Szkola posiada program wychowawczy i program profilaktyki uchwalone przez 
radq pedagogicznq po zasiqgniqciu opinii rady rodzicow, jezeli taka dziala w Szkole, 
i samorzqdu uczniowskiego. 

5 8. Szkola ksztalci w zawodach: 
1) fryzjer; 
2) kucharz malej gastronomi; 
3) mechanik pojazd6w samochodowych. 

5 9. Szkoia realizuje swoje cele poprzez: 
zajqcia edukacyjne z zakresu ksztaicenia ogolnego i zakresu ksztalcenia w zawodzie w 
tym praktycznq naukq zawodu w wymiarze obowiqzkowym dla kaidego ucznia, zgodnie 
z odrqbnymi przepisami; 
zajqcia pozalekcyjne; 
koia zainteresowah; 
zajqcia kompensacyjne; 
urnozliwienie uczniom aktywnej realizacji swoich ambicji i zainteresowad poprzez 
uczestnictwo i moiliwoSC wpiywania na iycie hlturalne, spoieczne i organizacyjne 
szkoiy; 
spotkania z uczniami i ich opiehnami; 
wsp6ipracq z innyrni instytucjami ~Swiatowymi, spoiecznymi i kulturalnymi 
oraz zakiadami pracy; 
inne dzialania. 

Rozdzial3 
Organy szkoly 

5 10. Organami Szkoly sq: 
1) dyrektor Miodzieiowego OSrodka Socjoterpaii nr 4, zwany dalej dyrektorem; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorzqd uczniowski. 

5 11. 1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwohje Prezydent Miasta 
Eodzi. 

2.Dyrektor kieruje Szkolq i reprezentuje jq na zewnqtrz oraz prowadzi sprawy 
wynikajqce ze stosunku pracy, w tym: 
1) przyznaje wyroinienia, nagrody dyrektora i wymierza kary porzqdkowe; 
2) wystqpuje z wnioskami o nagrody kuratora i Prezydenta Miasta todzi oraz o odmaczenia 

po zaopiniowaniu przez radq pedagogicznq i inne organy Szkoly; 
3.Dyrektor wspolpracuje z radq pedagogicznq i innymi organami Szkoky 

w wykonywaniu swoich zadah. 

5 12. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoly. 



2. W skiad rady pedagogicznej wchodzq wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 
3. Przewodniczqcym rady pedagogicznej jest dyrektor. 
4. Do kompetencji rady pedagogicznej nalezy: 

1) zatwierdzanie plan6w pracy Szkoiy, po zaopiniowaniu przez radq Szkoiy; 
2) podejmowanie uchwai w sprawie wynik6w klasyfikacji i promocji uczni6w; 
3) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentbw pedagogicznych po 

zaopiniowaniu przez radq Szkoiy; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoiy; 
5) podejmowanie uchwai w sprawach skreilenia z listy uczniow. 

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczeg6lnoici: 
1) organizacjq pracy Szkoiy, w tym tygodniowy rozklad zajq6 edukacyjnych z zakresu 

ksztaicenia og6lnego i z zakresu ksztalcenia w zawodzie w tym praktycznej nauki 
zawodu i zajqC pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoly; 
3) wnioski dyrektora o przymanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych 

wyroznieli; 
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziaiu nauczycielom staiych prac i zajq6 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo piatnych zajq6 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych. 

5) uchwaiy rady pedagogicznej sq podejmowane zwyklq wiqkszoSciq glosow 
w obecnoici co najmniej poiowy jej czionk6w. 
6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dziaialnodci. 

8 13.1 .W Szkole dziaia samorzqd uczniowski. 
2. Samorzd uczniowski dziaia w oparciu o regulamin uchwalony przez og6l uczni6w. 
3. Giosowanie nad przyjeciem regulaminu jest watne, jezeli uczestniczyia w nim 

co najmniej poiowa wszystkich uczni6w. 
4. Regulamin przyjmowany jest zwykiq wiqkszoiciq glos6w. 
5. Do samorzdu uczniowskiego nalezq wszyscy ucniowie Szkoly, a do samorzqd6w 

klasowych uczniowie poszczeg6lnych klas. 
6.Najwyzszq wiadzq samorzqdu uczniowskiego jest zebranie zarzqdu samorzqdu 

uczniowskiego. 
7. W skiad zarzdu samorzqdu uczniowskiego wchodzq: przewodniczqcy samorz@u 

uczniowskiego, zastqpca przewodniczqcego, sekretarz, skarbnik, przewodniczqcy komisji 
oraz przewodniczqcy samorzqd6w klasowych wszystkich klas. 

8. Zarzqd samorzqdu uczniowskiego powohje w zaleznoSci od potrzeb komisje, kt6re sq 
wiadzq wykonawczq zarzqdu. 

5 14. W zakresie wsp6idziaiania organ6w Szkoiy oraz rozwiqzywania spor6w miqdzy 
nimi obowiqzujq nastqpujqce zasady: 
1) organy Szkoiy dysponujq swobodq dziaiania i prawem podejmowania decyzji w ramach 

posiadanych kompetencji; 
2) dyrektor lub wyznaczony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej uczestniczy 

z giosem doradczym w posiedzeniach samorzaJu uczniowskiego; 
3) przedstawiciele samorzqdu uczniowskiego mogq za zgodq lub na wniosek rady 

pedagogicznej uczestniczy6 w jej posiedzeniach w celu zasiqgania opinii lub 
przedstawienia swoich problem6w; 

4) ewentualne spory pomiqdzy organami Szkoiy powinny by6 rozstrzygane w drodze 
porozumien na zasadach wzajemnego poszanowania stron; 



5) wykonanie decyzji, uchwal lub wniosk6w poszczegolnych organow Szkoly moie zostaC 
wstrzymane przez dyrektora, w przypadku ich niezgodnoici z prawem; 

6) organ Szkoiy moze odwolak siq od decyzji dyrektora wstrzymujqcej wykonanie jego 
decyzji, uchwaly lub wniosku do organu prowadz4cego Szkolq - decyzja organu 
prowadzqcego jest ostateczna. 

5 15. 1. Za dzialalnoid dydaktycznq i organizacyjnq Szkoly odpowiada wicedyrektor 
Oirodka, kt6rego zakres obowiqzkbw okreila dyrektor. 

2. Wicedyrektor Oirodka w szczeg6lno~ci: 
1) kieruje biezqcq dziatalnoSci+ dydaktycznq, wychowawczq, opiekdczq i terapeutycmq 

Szkoly; 
2) przedktada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej roczne plany pracy dydaktyczno - 

wychowawczej, kieruje ich realizacjq oraz sklada sprawozdania z ich realizacji; 
3) sprawuje nadz6r pedagogiczny; 
4) realizuje uchwaly Rady Pedagogicznej; 
5)' dba o stworzenie wlaiciwych warunk6w do wykonywania przez szkoiy statutowych 

zadan oraz dobrej atmosfery pracy; 
6 )  wnioskuje w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli stosownie do potrzeb; 
7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy. 

16. 1. Wicedyrektor w wykonywaniu swoich zadah wsp6lpracuje z zespolem 
dydaktycznym, kt6ry tworzq wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole 
podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej. 

2. Przewodniczqcym zespolu dydaktycznego jest wicedyrektor Oirodka. 
3. Zebrania zespolu dydaktycznego sq organizowane przed rozpoczqciem roku 

szkolnego, na koniec roku szkolnego oraz przed klasyfikacjq ir6drocznq a takie w miarq 
bieiqcych potrzeb - nie rzadziej ni i  raz na 2 miesiqce. Zebrania mogq by6 organizowane 
z inicjatywy dyrektora, prze\vodniczqcego zespolu, organu sprawujqcego nadz6r 
pedagogiczny, organu prowadzqcego lub co najmniej 113 czlonkow zespoiu dydaktycznego. 

4. Przewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebrania zespoh dydaktycznego oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jego czlonk6w o terminie i porzqdku zebrania. 
Zebrania zespolu dydaktycznego sq protokolowane. 

5. Do zadan zespolu dydaktycznego nalezy: 
1) wsp6Spraca w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno - wychowawczego; 
2) wyraianie opinii na temat funkcjonowania uczniow, respektowania przez nich zasad . . 

wsp6liycia spolecznego i og6lnie przyjqtych norm etycznych; 
3) rozwiqzywanie biezqcych problem6w dydaktycznych i wychowawczych; 
4) organizowanie wewnqtrzszkolnego doskonalenia oraz doradztwa metodycznego 

dla nauczycieli; 
5) opiniowanie przygotowanych w szkolach wlasnych, innowacyjnych i eksperymentalnych 

program6w nauczania; 
6) organizowanie diagnozowania wiedzy i umiejqtnoici uczni6w; 
7) wymiana doiwiadczeh pedagogicznych; 
8) opracowanie wniosk6w usprawniajqcych prace szk61; . A .. . . 

9) opracowanie wnioskbw z realizacji podstawy programowej ksztalcenia ogolnego 
dla danego etapu edukacyjnego; 

10) wyb6r podrqcznik6w lub materialow edukacyjnych obowiqzujqcych we wszystkich 
oddzialach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz material6w Cwiczeniowych 
obowiqzujqcych w danym roku szkolnym; 



11) opracowanie wniosk6w z realizacji podstawy programowej ksztalcenia w danych 
zawodach. 

6. Decyzje zespolu dydaktycznego podejmowane sq zwyklq wiqkszoiciq glosow 
w obecnoici co najmniej polowy jego czlonk6w. 

7. Czlonkowie zespolu dydaktycznego sq zobowiqzani do przestrzegania postanowieli 
zespolu i uchwal Rady Pedagogicznej oraz do nieujawniania spraw poruszanych 
na zebraniach zespoh dydaktycznego, kt6re mogq naruszaC dobro osobiste innych osob. 

17. 1.Nauczyciele danych zajqC edukacyjnych, zajqd edukacyjnych pokrewnych 
mogq tworzyC zesp61 przedmiotowy (problemowo - zadaniowy). W Szkole funkcjonujq 
nastqpujqce zespoly przedmiotowe: 
1) zesp61 humanistyczny; 
2) zesp61 matematyczno - przyrodniczy; 
3) zesp61 przedmiot6w zawodowych. 

2. Pracq zespolu kiemje przewodniczqcy wybrany wiqkszoiciq giosow spoir6d 
nauczycieli tworzqcych dany zesp61. 

3. Zadaniem nauczycieli wchodzqcych w sklad zespolu przedmiotowego jest: 
1) organizowanie wsp6lpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposob6w realizacji program6w 

nauczania, korelowanie treici nauczanych przedmiot6w pokrewnych, a takze uzgadnianie 
decyzji w sprawie wybor6w program6w nauczania; 

2) wsp6lne opracowanie szczegdlowych kryteri6w oceniania ucznia oraz sposobow badania 
wynik6w nauczania; 

3) wsp6lpraca przy organizowaniu wewnqtrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 
doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 

4) wsp6idzialanie w organizowaniu pracowni, laboratori6w przedmiotowych oraz 
uzupehianiu ich wyposaienia; 

5) wsp6lne opiniowanie przygotowanych w zespole przedmiotowym wlasnych, 
innowacyjnych i eksperymentiilnych program6w nauczania; 

6) opiniowanie program6w nauczania, plan6w dydaktycznych poszczeg6lnych zajqd 
edukacyjnych na proibq dyrektora. 

Rozdzia14 
Wewnqtrzszkolny system oceniania 

5 18. 1. Ocenianie wewnqtrzszkolne osiqgniqC edukacyjnych ucznia polega 
narozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postqp6w w opanowaniu przez ucznia 
wiadomoSci i umiejqtnoici w stosunku do wymagah edukacyjnych wynikajqcych z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole prograrn6w nauczania uwzglqdniajqcych 
tq podstawq oraz formu~owaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnqtrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiqgniqC edukacyjnych i postqpow w tym 

zakresie; 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postqpach, trudnoiciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) analizq jakoici pracy nauczycieli i umoiliwienie jej doskonalenia. 

5 19. 1. Ocenianie wewnqtrzszkolne obejmuje: 
1) informowanie uczni6w i rodzic6w (prawnych opiekun6w) o wyrnaganiach edukacyjnych; 



2) biezqce ocenianie i Srodroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjqtych w Szkole; 
3) przeprowadzanie egzamin6w klasyfikacyjnych i weryfikujqcych ocenq; 
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestm); 
5) klasyfikowanie uczni6w na koniec semestru; 
6) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wynikach ucznia. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza siq, jeieli uczen jest nieklasyfikowany 
z powodu nieobecnoici na zajqciach edukacyjnych (lekcjach) i brak jest podstawy 
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

3. Egzamin weryfikujqcy jest przeprowadzany na proSbq ucznia, jeieli jego zdaniem 
ocena ustalona przez nauczyciela jest zaniiona. 

4. Zasady przeprowadzania egzamin6w kla~y~kacyjnych i weryfikujqcych okreila 
wewnqtrzszkolny system oceniania. 

5. Oceny biezqce i oceny klasyfikacyjne Sr6droczne ustala siq wg nastqpujqcej skali: 
1) celujqcy - 6; 
2) bardzo dobry - 5; 
3) dobry - 4; 
4) dostateczny - 3; 
5) dopuszczajqcy - 2; 
6) niedostateczny - 1. 

6. Ocenq celujqcq, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 1 otrzymuje uczen, kt6ry posiadl wiedzq 
i umiejqtnoici znacznie wykraczajqce poza program nauczania przedmiot6w w danej klasie, 
tw6rczo rozwija wiasne uzdolnienia, biegle posiuguje siq zdobytymi wiadomoSciami 
w rozwiqzywaniu problem6w teoretycznych i praktycznych, a t a k e  osiqga sukcesy 
w konkursach i olimpiadach przedrniotowych, zawodach sportowych, kwalifikujqc siq do 
finalow na szczeblu wojew6dzkim. 

7. Ocenq bardzo dobrq, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 2 otrzymuje uczeh, kt6ry opanowd 
wiadomoSci i umiejqtnoici w pelnym zakresie okreilonym programem nauczania z danego 
przedmiotu. Sprawnie posiuguje siq zdobytymi wiadomoiciami, samodzielnie rozwiqzuje 
problemy teoretyczne i praktyczne ujqte w programie nauczania. Potrafi zastosowad zdobytq 
wiedzq i umiejqtnoSci przy rozwiqzywaniu zadab i problem6w. 

8. Ocene dobrq, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 3 otrzymuje uczen, kt6ry opanowal 
wiadomoSci okreilone programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczajqcym 
wymagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje, rozwiqzuje samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne i praktyczne o wyzszym, ni i  irednim stopniu trudnoici. 

9. Ocenq dostatecznq, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 4 otrzymuje uczen, kt6ry opanowai 
wiadomoici i umiejqtnoici okreilone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie 
przekraczajqcym wymagan zawartych w podstawie programowej oraz rozwiqzuje typowe 
zadania teoretyczne i praktyczne o Srednim stopniu trudnobi. 

10. Ocenq dopuszczajqcq, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 5 otrzymuje uczen, kt6ry ma 
braki w opanowaniu treici programowych, ale braki te nie przekreSlajq moiliwoSci uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciqgu dalszej nauki. Wykonuje 
typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudnoSci. 

11. Ocenq niedostatecznq, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 6 otrzymuje uczen, kt6ry nie 
opanowai wiadomoSci i umiejqtnoici okreilonych programem nauczania z danego 
przedmiotu, a braki w wiadomoSciach i umiejqtnoiciach uniemozliwiajq mu dalsze 
przyswajanie wiedzy z danego przedmiotu. 

12. Og6lnie opisane kryteria dla poszczeg6lnych ocen powinny by6 uszczeg6iowione 
dla kaidego przedmiotu. 



13. Ocenie w danym roku szkolnym podlegajq umiejqtnoici i wiadomoSci ujqte 
w planie nauczania, rozktadzie zajqd nauczyciela zatwierdzonym przez dyrektora, 

~ ~ 

wynikajqcym z realizowanego programu nauczania. 
14. Wvkaz umieietnoici i wiadomoSci z uwzdednieniem ooziom6w wvmagan 

2 ,  - .  . - 
programowych oraz informacjq o sposobach sprawdzania osiqgniqd edukacyjnych uczni6w 
z poszczeg6lnych przedmiot6w podawane sq do wiadomosci uczni6w i rodzic6w (prawnych 
opiekun6w) na poczqtku kaidegb r o h  szkolnego (semestru), a w ciqgu roku szkolnego sq do 
wglqdu w bibliotece szkolnej . 

15. Ocenianie semestralne i koricoworoczne powinno byd dokonane na podstawie 
co najrnniej 3 ocen bieiqcych z przedmiot6w. Badanie osiqgniqd ucznia polega na bieiqcej 
ocenie opanowywania nowej wiedzy i umiejqtnoici: 
1) dla przedmiot6w o wymiarze godzin wiqcej ni i  jedna w ciqgu tygodnia winny siq odbyc 

dwie prace klasowe (sprawdziany) w ciqgu semestru; 
2) dla przedmiot6w o wymiarzc jednej godziny tygodniowo winna siq odbyd jedna praca 

klasowa (sprawdzian) i jedna kartkowka w ciqgu semestru. 
Nauczyciel powinien formutowad szczeg6lowe wymagania i og6lne kryteria oceniania 

kaidej pracy klasowej (sprawdzianu). 
16. Waga poszczeg6lnych ocen czqstkowych powinna by6 okreSlona dla kazdego 

przedmiotu. 
17. Kazda ocena jest jawna, a kryteria oceniania znane uczniom i rodzicom (prawnym 

opiehnom). 
18. Ustala siq nastqpujqce og6lne kryteria wystawiania ocen: 

* poziomy wymagan: K - konieczny, P - podstawowy, R - rozszerzajqcy, D - dopetniajqcy 

Ocena 

19. Ocenione prace pisemne oraz praktyczne nauczyciel przechowuje do kohca roku 
szkolnego jako dow6d osiqgniqd edukacyjnych ucznia. 

20. Nauczyciel jest zobowipany ohnizyd wymagania edukacyjne w stosunku do 
ucznia, u kt6rego stwierdzono trudnoSci w uczeniu siq. Podstawq stanowi pisemna opinia 
poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wychowawca klasy informuje o tym fakcie radq 
pedagogicznq na najblizszym posiedzeniu. 

21. Kazdy dziat programowy moie koiiczyd siq podsumowaniem, decyzjq podejmuje 
zesp6t przedmiotowy i wpisuje do swojego planu pracy. 

Kryterium 
Samodzielnobf Rozwiqzywanie 

nietypowych 
problem6w 

Poziom 
wymagah* 

Aktywne 
zainteresowanie 
przedmiotem 

Tw6rcze 
podejbcie do 
problem6w. 



22. Klasyfikowanie ko~coworoczne polega na podsumowaniu osiqgniqC edukacyjnych 
ucznia w cdym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z przedmiot6w objqtych 
programem nauczania oraz oceny zachowania wg skali przewidzianej w rozporzqdzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniow i sluchaczy oraz przeprowadzania egzamin6w i sprawdzian6w 
w szkolach publicznych. 

5 20. 1. Pytania i zadania prac pisemnych muszq bye opatrzone informacjq 
o przyporz~owaniu  do okreilonego poziomu wymagab. Spos6b i zakres informowania 
okredla zesp61 przedmiotowy. Sprawdzian bez okreilonych wymagab uwaza siq za niewainy, 
a oceny nie bqdq brane pod uwagq. 

2.Sprawdzanie osiqgniqc ucznibw powinno by6 przeprowadzane systematycznie, 
a obcigenie ucznia rbwnomierne. Szczeg61.owe warunki okredla wewnqtrzszkolny system 
oceniania. 

3.Kazda praca pisemna konczy siq wystawieniem oceny zapisanej cyfrq, 
z uzasadnieniem nauczyciela. Formq i zakres komentarza okreila przedmiotowy system - 

oceniania. Recenzja jest wskainikiem do dalszej pracy i winna umozliwiaC doskonalenie 
metod i organizacji procesu nauczania i uczenia siq. 

4. Oceny sq jawne zarowno dla ucznia, jak i jego rodzic6w (prawnych opiekunow). 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczen i jego rodzice (prawni opiekunowie) 
otrzymujq do wglqdu. Na proibq ucznia lub jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) nauczyciel 
powinien uzasadnik ocenq. 

5. 0 przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, semestralnych i ko~coworocznych 
z poszczeg6lnych przedmiot6w oraz zachowania zawiadamiajq rodzic6w (prawnych 
opiekun6w) ucznia nauczyciele lub wychowawcy klas podczas wywiad6wki w terminie 
ustalonym przez dyrektora, nie poiniej niz na 30 dni przed terminem 
posiedzenia klasyfikacyjnego. 

6. Na trzy dni szkolne przed planowanym terminem posiedzenia kla~y~kacyjnego rady 
pedagogicznej kazdy nauczyciel ma obowiqzek poda6 uczniowi proponowanq ocenq 
semestralnq lub koncoworoczn~ Jezeli nauczyciel nie dotrzyma tego terminu, oceny ustala 
wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem. 

7. Zasady poprawiania ocen, w tym ocen niedostatecznych: 
1) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna moze by6 zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego; 
2) uczen ma prawo zloiyC podanie do dyrektora z proSbq o zweryfikowanie oceny 

koncoworocznej (semestralnej) w ostatnim tygodniu nauki, jednak nie p6iniej niz w dniu 
posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. Dyrektor podejmuje decyzjq 
o egzarninie z danego przedmiotu; 

3) poprawa oceny niedostatecznej z pracy pisemnej powinna by6 przeprowadzona w formie 
pisemnej w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5 21. 1. Uczen moze zdawaC egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku przedmiot6w 
na wantnkach okreilonych w odrqbnych przepisach. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 
komisja w skiadzie: 
1) egzaminator - nauczyciel danego przedmiotu; 
2) drugi nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu. 

2. Egzamin odbywa siq w formie pisemnej i ustnej w wyznaczonym przez dyrektora 
terminie (wczeiniej ustalonym z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi). 
Pytania egzaminacyjne opracowuje egzaminator w porozumieniu z drugim czlonkiem 
komisji. 



1 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzqdza siq protok61 kt6ry 

1 dolqcza siq do arkusza ocen ucznia. 
I 4. Egzaminy klasyfikacyjne dla uczni6w przyjqtych na wyzsze semestry przeprowadza 

i nauczyciel wskazany przez dyrektora. Nauczyciel okreila zakres i wymagania 
z przeprowadzonego egzaminu, sporzqdza protokbl, kt6ry jest dolqczany do arkusza ocen 

i ucznia. 
i 5. Egzamin poprawkowy moze zdawaC uczen, ktbry w wyniku ko~icoworocznej 

I klasyfikacji uzyskal ocenq niedostatecznq z jednych zajqC edukacyjnych. Tryb prowadzenia 
egzaminu poprawkowego okreilajq odrqbne przepisy. Protok61 z egzaminu dolqcza siq 

i do arkusza ocen ucznia. 
6. Egzamin weryfikujqcy ocenq z przedmiotu przeprowadzany jest na proSbq ucznia, 

1 jezeli ustalana przez nauczyciela ocena jest jego zdaniem zanizona. Uczeh powinien okreSliC, 
o jaki stopien siq ubiega. Egzamin weryfikujqcy wiedzq ucmia przeprowadza siq w formie 

1 pisemnej i ustnej (z wyjqtkiem zajqC edukacyjnych z wychowania fizycznego, plastyki i 
element6w informatyki, z kt6rych egzamin powinien mieC formq Cwiczen praktycznych). 

I 
i Egzamin powinien odbyk siq do dnia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej 
1 zatwierdzajqcej wyniki. Do przeprowadzenia egzaminu weryfikujqcego dyrektor powohje 

trzyosobowq komisjq w skladzie: 
1) dyrektor lub inny nauczyciel peiniqcy funkcjq kierowniczq - jako przewodniczqcy komisji; 

i 2) nauczyciel uczqcy danego przedmiotu - jako egzaminator; 
i 3) nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu - jako czlonek komisji. 

7. Pytania (Cwiczenia), zadania praktyczne (egzaminacyjne) opracowuje egzaminator, 
a zatwierdza przewodniczqcy komisji. Stopieh trudnoici pytai5 (Cwiczen egzaminacyjnych, 
zadan praktycznych) musi odpowiadaC kryteriom stopnia, o kt6ry ubiega siq uczen. 

8. Komisja moie na podstawie przeprowadzonego egzaminu: 
1) podwyzszyC ocenq uczniowi do stopnia, o kt6ry siq ubiega; 
2) pozostawiC stopien ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu. 
9. Z przeprowadzonego egzaminu sporzqdza siq protok61, kt6ry dolqcza siq do arkusza 

ocen ucznia. Od ustalonego przez komisjq stopnia nie ma odwolania. Uczeh otrzymuje 
promocjq do klasy wyiszej, jeieli uzyskal pozytywne oceny klasyfikacyjne koncoworoczne 
ze wszystkich przedmiot6w. 

5 22. 1. Ocena zachowania ucznia uwzglqdnia w szczeg6lnoSci: 
1) wywipywanie siq z obowipk6w ucznia; 
2) postqpowanie zgodne z dobrem spolecznoSci szkolnej; 
3) dbakoSC o honor i tradycje szkoly; 
4) dbaioSC o piqkno mowy ojczystej; 
5) dba4oSC o bezpieczenstwo i zdrowie wlasne oraz innych os6b; 
6) godne, kulturalne, zachowanie w szkole i poza niq; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Rocznq ocenq klasyfikacyjnq zachowania ustala siq wedkg nastqpujqcej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 



3. 0 pozytywnych lub negatywnych elementach zachowania ucznia nauczyciele 
informujq wychowawcq klasy na biezqco, poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym. 

4. Ocenq zachowania wystawia wychowawca klasy. 
5. Ocena zachowania ustalana przez wychowawcq klasy jest ostateczna. 

5 23. Wewnqtrzszkolny system oceniania zgodnie z przyjqtymi zasadami metodyki 
podlega ewaluacji pod koniec kaidego roku szkolnego na podstawie pomiaru dokonanego 
poprzez ankiety ewaluacyjne skierowane do nauczycieli i uczni6w. 

5 24. 1. W szkole przeprowadzany jest egzamin potwierdzajqcy kwalifikacje zawodowe 
zwany dalej egzaminem zawodowym, ktory jest formq oceny poziomu opanowania 
wiadomoici i umiejqtnoici w zakresie danego zawodu, ustalonej w standardach wymagari 
bqdqcych podstawq przeprowadzonego egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje zawodowe. 

2. Egzamin zawodowy przeprowadza siq w terminach ustalonych przez Dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. W a d i  i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje 
zawodowe regulujq przepisy ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty, zwanq 
dalej ustawq o systemie oiwiaty. 

Rozdzia15 
Organizacja pracy 

5 25. Celem edukacji w Szkole jest przygotowanie uczni6w do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, a takze do pracy i zycia w warunkach wspciiczesnego Swiata. Poza 
ksztaiceniem zawodowym, Szkoia ma za zadanie wyposazyd uczniow w odpowiedni zm6b 
wiedzy ogolnej, kt6ra stanowi fundament wyksztaicenia umozliwiajqcy zdobycie podczas 
dalszej nauki zr6znicowanych kwalifikacji zawodowych, a nastqpnie ich p6iniejsze 
doskonalenie lub modyfikowanie. 

5 26. Celem ksztaicenia og6lnego w Szkole jest: 
1) przyswojenie przez uczni6w okreSlonego zasobu wiadomoSci na temat faktbw, zasad, 

teorii i praktyk; 
2) zdobycie przez uczni6w umiejqtnoici wykorzystania posiadanych wiadomobi podczas 

wykonywania z a d ~  i rozwiqzywania problemow; 
3) ksztahowanie postaw uczniow warunkujqcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we wsp6iczesnym iwiecie. 

$ 27. 1. Do najwazniejszych umiejqtnoici zdobywanych w Szkole naleQ: 
1) czytanie - umiejqtnoid zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przeczytania tekstow, 

w tym tekstbw kultury, prowadzqca do osiqgniqcia wiasnych celow, rozwoju osobowego 
oraz aktywnego uczestnictwa w zyciu spoleczenstwa; 

2) myilenie matematyczne - umiejqtnoid wykorzystania narzqdzi matematyki w iyciu 
codziennym oraz formuiowanie sad6w opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) myilenie naukowe - umiejqtnoid wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 
identyfikowania i rozwiqzywania problemow, a t a k e  formulowania wniosk6w opartych 
na obsenvacjach empirycznych dotyczqcych przyrody lub spoleczenstwa; 

4) umiejqtnoid komunikowania siq w jqzyku ojczystym i w jqzykach obcych; 
5) umiejqtnoid sprawnego poshgiwania siq nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi; 
6) umiejqtnoSC wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 



7) umiejqtnoSC rozpoznawania wlasnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia siq; 
8) umiejqtnoSC pracy zespoiowej. 

2. Ramowy plan nauczania Szkoiy ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
obejmuje realizacje przedmiot6w og6lnoksztaicqcych, zawodowych oraz praktyczna naukq 
zawodu. 

3. Zajqcia praktycznej nauki zawodu sq integralnq czqSciq procesu dydaktycznego. 
4. Zakres treici ksztaicenia teoretycznego i ksztaicenia praktycznego okreilajq 

programy nauczania dla poszczeg6lnych zawod6w. 
5. Podziaiu godzin na ksztalcenie teoretyczne i ksztaicenie praktyczne w danym 

zawodzie dokonuje dyrektor, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 
6. Zajqcia z przedmiot6w zawodowych odbywajq siq w formie zajqC teoretycznych oraz 

zajqC praktycznych realizowanych w warsztatach szkolnych, zakiadach rzemieilniczych, jak 
rowniez w zakladach prowadzqcych dzialalnoSC zwipzanych z nauczaniem zawodowym. 

7. Celem zajqd praktycznych jest nabywanie przez uczni6w umiejqtnobi wykorzystania 
ich w rzeczywistych warunkach pracy. 

8. Nauczyciel prowadzqcy zajqcia w pracowni specjalistycznej kieruje praca uczni6w 
oraz odpowiada za stronq merytoryczna zajqC i przestrzeganie przez uczni6w przepis6w 
bezpieczenstwa i higieny pracy. 

9. Szczeg6iowq organizacjq pracowni specjalistycznych okreila ich regulamin. 
10. Realizacja programu zajqi: praktycznych prowadzona jest w formie instruktaiu, 

pokaz6w i iwiczefi. 

5 28. 1 .Podstawowq formq pracy szk61 jest system klasowo-lekcyjny. 
2. Podziai na grupy jest obowiqzkowy: 

1) na obowiqzkowych zajqciach edukacyjnych z zakresu ksztaicenia zawodowego, dla 
kt6rych z trebi programu nauczania dla zawodu wynika koniecznoid prowadzenia 
Cwiczen, w tym laboratoryjnych - w oddziaiach liczqcych wiqcej niz 30 uczni6w; 

2) na zajqciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami praktycznej nauki zawodu. 
LiczebnoiC grup zawodowych okreilajq odrqbne przepisy; 

3) w przypadku ksztaicenia zawodowego na podstawie modulowego programu nauczania 
dla zawodu, zgodnie z wymogami okreilonymi w modulowym programie nauczania dla 
zawodu. 

5 29. 1. Podstawowymi formami dziaialnoici dydaktyczno - wychowawczej szkoiy sq: 
1) obowiqzkowe zajqcia edukacje, do kt6rych zalicza siq zajqcia edukacyjne z zakresu 

ksztalcenia og6lnego i zakresu ksztaicenia w zawodzie, o kt6rych mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy o systemie oiwiaty, w tym 
praktycznq naukq zawodu. Zajqcia ustala dyrektor; 

2) dodatkowe zajqcia edukacyjne do kt6rych zalicza siq : 
a) zajqcia z jqzyka obcego nowozytnego innego niz jqzyk obcy nowozytny nauczany 

w ramach obowiqzkowych zajqC edukacyjnych, o kt6rych mowa w pkt I, 
b) zajqcia, dla kt6rych nie zostaia ustalona podstawa programowa, lecz pogram nauczania 

tych zajqC zostai wlqczony do szkolnego zestawu programu nauczania, 
c) zajqcia rewalidacyjne dla uczni6w niepeinosprawnych, 
d) zajqcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych, 
e) zajqcia wprowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
f) zajqcia rozwijajqce zainteresowania uczni6w. 



3) zajqcia edukacyjne o ktbrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust 2 
ustawy o systemie oiwiaty (nauka o religii), zajqcia edukacyjne o kt6rych mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty (zajqcia 
zwiqzane z podtrzymywaniem poczucia toisamoSci narodowej, etnicznej, jqzykowej 
i religijnej, a w szczeg6lnoSci nauka jqzyka oraz wlasnej historii i kultury), oraz zajqcia 
edukacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie piodu ludzkiego i wmnkach 
dopuszczalnoSci przerywania ciqzy (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z poin. zm.) (wiedza o zyciu 
seksualnym cziowieka), organizowanych w trybie okreSlonym w tych przepisach. 
2. Zajqcia edukacyjne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor za zgodq 

organu prowadzqcego Szkolq i po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej. 
3. Szkoia moze prowadzi6 inne zajqcia edukacyjne nit wymienione w ust. 1. 
4. Zajqcia wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. c, e oraz f mogq by6 prowadzone t a k e  

z udziaiem wolontariuszy. 

5 30. 1. Szczeg61owq organizacjq nauczania, wychowania, opieki w danym roku 
szkolnym okreila arkusz organizacji Miodzieiowego OSrodka Socjoterapii nr 4. 

2. Podstawowq jednostkq organizacyjnq Szkoiy jest oddziai ziozony z uczni6w, kt6rzy 
w jednorocznym okresie nauki uczq siq wszystkich przedmiotow obowicgkowych, 
okreSlonych planem nauczania. 

3. W uzasadnionych przypadkach mogq by6 organizowane zajqcia w oddziale 
zloionym z uczniow roinych oddziaiow Szkoiy. Tak utworzony oddziai jest zespolem 
miqdzyoddziaiowym. 

4. Liczba uczni6w w zespole miqdzyoddziaiowym nie moze naruszad norm 
okreilonych dla danego typu szkoly w szczeg6lowych przepisach. 

§ 3 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Godzina zajqd ksztaicenia praktycznego trwa 
55 min. 

5 32.1. Zajqcia edukacyjne w ramach nauki zawodu mogq odbywad siq w formie zajqC 
praktycznych i praktyk zawodowych na zasadach ustalonych odrqbnymi przepisami. 

2. W uzasadnionych przypadkach poszczegolne zajqcia edukacyjne w ramach 
ksztaicenia zawodowego mogq by6 prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych: 
szk6i wyzszych, centrow ksztaicenia ustawicznego, centrow ksztaicenia praktycznego, 
oSrodk6w doksztaicania i doskonalenia zawodowego, u pracodawcow oraz przez 
pracownikow tych jednostek, na podstawie umowy &wartejApomiqdzy Szkoiq a 'dma 
jednostkq. 

5 33. Szkoia organizuje w ramach posiadanych mozliwoSci organizacyjnych dodatkowe 
zajecia w formach pozaszkolnych dla uczniow, kt6re majq zwiekszy6 szanse ich zatrudnienia. . . . . . . 

Wyzej wymienione zajqcia bqdq organizowane w porozumieniu z organem prowadqcym 
Szkoiq oraz we wsp6ipracy z urzqdami pracy, pracodawcami, placowkami ksztaicenia 
ustawicznego, plac6wkami ksztalcenia praktycznego oraz oirodkami doksztalcania 
i doskonalenia zawodowego. 

5 34. Szkoia korzysta z pracowni szkolnych, pracowni Cwiczen praktycznych 
oraz warsztatow szkolnych funkcjonujqcych w ramach Mlodziezowego OSrodka Socjoterapii 
nr 4 na zasadach wsp6lnych dla caiego OSrodka. 



8 35. 1. Szkola korzysta z biblioteki szkolnej Miodziezowego OSrodka Socjoterapii 
nr 4 na zasadach wsp6lnych dla caiego OSrodka. 

2. Zasady wspoipracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz innymi 
bibliotekami okreila regulamin biblioteki szkolnej Miodziezowego OSrodka Socjoterapii nr 4 
w Lodzi. 

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza okreilajq odrqbne przepisy. 

Rozdzial 6 
Pracownicy szkoly 

$ 36. Pracownikami Szkoiy sq: 
1) nauczyciele; 
2) pracownicy administracyjni; 
3) pracownicy obsiugi. 

5 37. 1. Nauczyciel prowadzi pracq dydaktycznq i opiekunczq oraz jest odpowiedzialny 
za jakoSC tej pracy i bezpieczelistwo powierzonych jego opiece uczni6w. 

2. Do jego obowiqzk6w nalezy: 
1) dbanie o zycie, zdrowie i bezpieczenstwo uczni6w podczas zajqC dydaktyczno- 

wvchowawczvch: . , , 

2) zabezpieczenie prawidiowego przebiegu procesu dydaktycznego; 
3) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciqzaniu niepowodzeli szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie ich potrzeb; 
4) stosowanie indywidualizacji w ocenianiu postqp6w ucznia w nauce, w spos6b bezstronny, 

obiektywny i sprawiedliwy; 
5) doskonalenie swoich umiejqtnoici dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy; 
6 )  dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzqt szkolny oraz opieka nad powierzonq pracowniq i 

planowanie jej wyposazenia; 
7) wsp6ipraca z domem rodzinnym i Srodowiskiem ucznia oraz instytucjami 

wspomagajqcymi jego rozw6j; 
8) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zajqC planowych i pozalekcyjnych, zgodnie z 

obowiqzujqcymi przepisami; 
9) ocenianie biezqce, semestralne i roczne osiqgniqC swoich uczni6w; 
10) wnioskowanie w sprawie nagr6d i wyr6znien oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczni6w. 

$ 38. 1. Oddzialem klasowym opiekuje siq nauczyciel- wychowawca klasy. 
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczeg6lnoSci: 
1) poznanie wamnk6w zycia uczni6w; 
2) systematyczna konsultacja z rodzicami (prawnymi opiekunami), lekarzem, psychologiem i 

pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju uczni6w; 
3) podejmowanie dziald umozliwiajqcych rozwiqzywanie konflikt6w w zespole uczni6w 

oraz z innymi czlonkami spoiecznobi szkolnej. 
3. Wychowawca klasy w celu realizacji zadali, o kt6rych mowa w ust. 2: 

1) wspoldziaia z nauczycielami uczqcymi w jego oddziale uwzglqdniajqc i koordynujqc ich 
dzialania wychowawcze wobec og6iu uczniow, a takze wobec tych, kt6rym potrzebna jest 
indywidualna opieka; 



2) w miarq mozliwoici planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami (prawnymi 
opiekunarni) rozne formy zycia zespolowego integrujqcego Srodowisko; 

3) informuje rodzic6w (prawnych opiekun6w) o wynikach nauczania podleglych mu 
ucznibw, ich postqpach, trudnoiciach i ewentualnym zagrozeniu niepromowaniem ucznia; 

4) utrzymuje staly kontakt z rodzicami uczni6w; 
5) wspolpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami Swiadczqcymi kwalifikowanq 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoici ucznia. 
4. Wychowawca klasy ma prawo korzystaC w swej pracy z pomocy: 

1) merytorycznej i metodycznej ze strony wlabiwych placowek, instytucji oiwiatowych; 
2) jezeli jest nauczycielem rozpoczynajqcym pracq - z pomocy opiekuna (doiwiadczonego 

nauczyciela) przydzielonego mu przez dyrektora. 
5. Wychowawca klasy ma prawo zwr6cid siq do dyrektora w kazdej sprawie 

dotyczqcej wychowank6w w celu uzyskania porady, pomocy, zgody lub intenvencji. 

5 39. Zadania psychologa i pedagoga okreilajq odrqbne przepisy. 

Rozdzial7 
Uczniowie szkoly 

5 40. Do Szkoly przyjmowani sq uczniowie posiadajqcy orzeczenie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego. 

5 41. Zasady reh tac j i  uczni6w do Szkoly okreilajq odrqbne przepisy. 

5 42. 1. Uczen ma prawo do: 
1) wlaSciwie zorganizowanego procesu ksztalcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki oraz 

higieny pracy umyslowej; 
2) opieki wychowawczej i warunkow pobytu w Szkole zapewniajqcych bezpieczenstwo, 

ochronq przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bqdi psychicznej oraz ochronq 
i poszanowanie godnoici; 

3) korzystania z doraznej pomocy materialnej, zgodnie z odrqbnymi przepisami; 
4) szczegolnie troskliwego i zyczliwego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym; 
5) swobody wyraiania mySli i przekonari, w szczeg6lnoSci dotyczqcych *cia Szkoly, 

a takie iwiatopoglqdowych i religijnych, jeili nie narusza tym dobra innych os6b; 
6) rozwijania zainteresowari; 
7) zapoznania siq z wyrnaganiami edukacyjnymi, sposobami kontroli postqp6w 

w nauce oraz sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 
8) pomocy w przypadku trudnoici w nauce; 
9) wplywania na zycie Szkoly przez dzialalnosC samorzqdowq oraz zrzeszania siq 

w organizacjach dzialajqcych w Szkole. 
2. Uczen ma obowipek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajqciach lekcyjnych i w zyciu Szkoly; 
2) rozwijania swojej wiedzy i umiejqtnoSci; 
3) dbania o wsp6lne dobro, lad i porzqdek w Szkole; 
4) przestrzegania zasad kultury i wsp6lzycia w odniesieniu do kolegbw, nauczycieli 

i innych pracownik6w Szkoly; 
5) przedkladania zwolnieh lekarskich calorocznych i semestralnych z wychowania 

fizycznego wystawianych tylko przez lekarzy poradni specjalistycznych; 



6) przestrzegania regulaminu uczniowskiego oraz innych regulamin6w obowiqmjqcych na 
terenie Szkoly. 

5 43. 1. Uczen moze otrzymad nagrodq za: 
1) wysokie oceny z poszczeg6lnych przedmiotbw i zachowania; 
2) osiqgniqcia w konkursach i imprezach sportowych; 
3) regulame uczqszczanie na zajqcia; 
4) dzialalnoid na rzecz Szkoiy; 
5) dzielnoid, odwagq i wzorowq postawq obywatelskq. 

2. Rodzaje nagr6d: 
1) pochwala wychowawcy klasy wobec uczni6w klasy; 
2) pochwala dyrektora wobec uczni6w klasy; 
3) pochwala dyrektora wobec ucmi6w calej Szkoly; 
4) dyplom uznania; 
5) list pochwalny do rodzic6w (prawnych opiekun6w); 
6) nagroda rzeczowa. 

3. Nagrody okreilone w ust. 2 pkt 2-6 przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy 
klasy. 

5 44. 1. Uczen moie otrzymaC karq za nieprzestrzeganie statutu Szkoly. 
2. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 
2) upomnienie i nagana dyrektora; 
3) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania Szkoly na zewnqtrz (udziah 

w konkursach, rozgrywkach sportowych); 
4) przeniesienie do r6wnoleglej klasy w Szkole; 
5) skreilenie z listy uczniow. 

3. Kary okreilone w ust. 2 pkt 2-5 sq udzielane przez dyrektora na wniosek 
wychowawcy klasy. 

4. Kara nie moze naruszae nietykalnoici i godnoici osobistej ucznia. 
5. Wykonanie kary moze zostad zawieszone na czas pr6by, nie kr6tszy niz 112 roku, 

na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga lub samorzqdu uczniowskiego. 
6. Uczen ma prawo odwo4ad siq od kar osobiicie lub za poirednictwem rodzic6w - do 

dyrektora. 
7. Od skreilenia z listy uczni6w przysluguje odwoianie do t6dzkiego Kuratora 

Oiwiaty za poirednictwem dyrektora. 

Rozdzial8 
Postanowienia koncowe 

5 45. Szkoia uzywa pieczqci urzqdowej zgodnie z odqbnymi przepisami. 

8 46. Szkoia prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z odrqbnymi przepisarni. 

5 47. Zasady prowadzenia przez Szkolq gospodarki finansowej okreilajq odrebne 
przepisy. 

5 48. Szkoia moze posiadad wiasny sztandar, godio oraz ceremonial szkolny. 



Uzasadnienie 

Gl6wnym zadaniem Zasadniczej Szkoly Zawodowej w Mkodziezowym OSrodku 
Socjoterapii nr 4 w Lodzi przy ul. tucji 12/16 bqdzie przygotowanic praktyczne i teoretyczne 
absolwent6w gimnazjow funkcjonujqcych w 16dzkich okodkach socjoterapeutycznych do 
wyltonywania funkcji pracownikow wykwalifikowanych. Do szkoky przyjmowani bqdq 
uczniowie aktualnie mieszkajqcy w okodkach, jak i ci, kt6rzy te oirodki opuicili. 
Warunkiem przyjqcia do szkoly bqdzie orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego ze 
wzglqdu na zagrozenie niedostosowaniem spokecznym. Szkola bqdzie prowadziC naukq w 
zawodach fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy. 

Dobor zawod6w wynika z analizy poziomu zainteresowania wSr6d mkodziezy, 
mozliwoSciq zorganizowania praktyk zawodowych oraz z analiz rynku zatrudnienia. Szkola 
mieSciC siq bqdzie w budynku bykych warsztat6w na terenie MOS nr 4 przy ul. tucji 12116. 
Budydelt ten wymaga generalnego remontu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, 
wodociqgowo-kanalizacyjnej, grzewczej, prac budowlanych w zakresie wykonania nowych 
nawierzchni podlogowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, postawieniu Scianek 
dzialowych wyodrqbniajqcych poszczeg6lne pomieszczenia. Do realizacji zadania potrzebne 
jest 8 sal lekcyjnych, 3 pracownie tematyczne, sanitariaty, pok6j nauczycielski, 2 
pomieszczenia socjalne, szatnia. 

W chwili obecnej na terenie Lodzi nie ma szkoky zawodowej dla tej grupy mkodziezy, 
co skutkuje 1coniecznoSciq przerwania procesu socjoterapeutycznego prowadzonego 
w oirodkach. Po ukonczeniu gimnazjow przez wychowank6w MOS-6w cze5C z nich musi 
znlie~liC placowke. Z uwagi na to, ze w Polsce takze brakuie oSrodkow ze szkolami - 
zawodowymi, de facto po ukonczeniu gimnazjum wychowankowie opuszczajq oSrodki bez 
ltwalifikacji niezbqdnych do znalezienia jakiejkolwiek pracy. 


