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Uczniowie i wychowankowie
.
1.

Uczniami/wychowankami Zespołu są dzieci i młodzież niepełnosprawna:
1) Intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim;
2) z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera
3) ruchowo w tym z afazją,
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2.

Wszyscy uczniowie/wychowankowie są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy,
płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. Wszystkie prawa obowiązujące
w Zespole są zgodne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

3. Każdy uczeń/wychowanek ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej procesu edukacji, rewalidacji i rehabilitacji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz w integracji ze społeczeństwem w możliwie największym stopniu;
2) właściwej opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i
poszanowanie jego godności;
3) szczególnie troskliwego życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo - dydaktyczno
– wychowawczym i rewalidacyjnym;
4) obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w nauce
zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem;
5) uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
6) reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
7) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
8) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
9) korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
10) korzystania z posiłków w stołówce;
11) nagród i wyróżnień;
12) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądowych i religijnych, zgodnie z
Konwencją Praw Dziecka;
13) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
14) pobytu i całodziennego wyżywienia w Internacie.
4. Każdy uczeń/wychowanek ma obowiązek:
1)
2)
3)
4)

przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach;
właściwego zachowania w czasie zajęć;
dbania o wspólne dobro, ład i porządek;
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5) godnego reprezentowania Zespołu;
6) dbania o czystość mowy ojczystej;
7) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników;
8) poszanowania godności osobistej, mienia placówki, dobrego imienia i własności pozostałych uczniów/wychowanków;
9) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz regulaminów poszczególnych pracowni i pomieszczeń;
10) dbać o zdrowie, higienę osobistą i schludny wygląd;
11) podporządkowania się zaleceniom nauczycieli oraz dyrektora;
12) traktowania nauczyciela, wychowawcy zgodnie z zasadami ochrony przewidzianymi w
Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy publicznych,
13) dbac o schludny wyglad i higiene osobista zgodnie z regulaminem ;
14) w szczegolnie wazne dla placowki swieta do noszenia stroju odswietnego chłopcy,
białej koszuli i ciemnych spodni, dziewczeta białej bluzki i ciemnej spodnicy lub
spodni;
15) wyszczegolnione obowiazki dostosowuje sie do mozliwosci psychofizycznych wychowankow
5. Uczniom/wychowankom nie wolno:
1) wnosić i przebywać pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
2) wychodzić poza teren placówki w czasie trwania planowych zajęć;
3) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i
zgody zainteresowanych;
4) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu;
5) zapraszać obcych osób do placówki.
6.

Uczeń/wychowanek i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone
przez ucznia/wychowanka szkody.
§ 2.
Nagrody i kary

1. Uczeń/wychowanek może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, konkursach, imprezach sportowych,
4) wysoką frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy, grupy, szkoły, placówki i środowiska.
2. Rodzaje nagród dla ucznia/wychowanka:
1) Ustna pochwała nauczyciela, wychowawcy wobec klasy, szkoły;
2) pochwała Dyrektora wobec klasy, szkoły;
3) dyplom uznania;
4) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
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5)
6)

nagroda rzeczowa lub udział w atrakcyjnej formie zajęć;
jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody to w terminie 3 dni od jej otrzymania składa do dyrektora ośrodka wniosek, podanie wraz z uzasadnieniem;
7) dyrektor powołuje zespół, który przyznał nagrodę, poszerzony o wychowawcę, który
odpowiada na złożony wniosek, podanie;
8) dyrektor na podstawie wyniku pracy zespołu przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w terminie do 14 dni roboczych odpowiada pisemnie wnioskodawcy.

3. Uczeń/wychowanek może otrzymać karę za nieprzestrzeganie zasad zawartych w statucie
oraz obowiązujących regulaminach.
4. Rodzaje kar:
1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy klasy, uwaga wpisana do dzienniczka
ucznia/wychowanka;
2) upomnienie dyrektora;
3) nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych;
4) obniżenie oceny z zachowania wobec obowiązującego WSO;
5) pozbawienie miejsca w internacie;
6) pozbawienie przywileju.
5. Istnieje możliwość odwołania ucznia/wychowanka lub rodzica od nałożonej kary do wychowawcy lub dyrektora w terminie do 7 dni. Dyrektor zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i wydania decyzji pisemnej w ciągu 3 dni od daty wpływu odwołania.
§ 3.
Skrelenie z listy uczniów
1. Uczeń/wychowanek, który ukończył 18-ty rok życia może zrezygnować z dalszego kształcenia się na własną prośbę. Jednak przed jego skreśleniem z listy uczniów szkoła ma obowiązek
porozumieć się w tej sprawie z jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
2. Uczeń/wychowanek może być, uchwałą Rady Pedagogicznej, skreślony z listy uczniów jeżeli:
1) ukończył 18 rok życia, a szkoła nie jest w stanie wyegzekwować od niego pełnej realizacji dalszej nauki;
2) uczeń ukończył 18 rok życia, jego zachowanie na terenie szkoły stwarza zagrożenie dla
innych uczniów, a stosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatu.
3. Ucznia/wychowanka można skreślić z listy uczniów w przypadku rażącego naruszenia obowiązków szkolnych, zasad współżycia społecznego, wyczerpania możliwości oddziaływań
wychowawczych, bądź w sytuacji, gdy uczeń stwarza zagrożenie bezpieczeństwa uczniów
lub pracowników.
4. Uczeń/wychowanek może być przeniesiony na wniosek dyrektora przez Kuratora Oświaty
do innej szkoły w przypadku:
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1) kiedy swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2) ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, paserstwo, wymuszanie,
wyłudzanie);
3) stan jego zdrowia uniemożliwia mu dalszą naukę.
5. W przypadku stwierdzenia u ucznia/wychowanka zachowań agresywnych, demoralizacji
Zespół ma obowiązek:
1) wnioskować do Sądu o rozpatrzenie sytuacji wychowawczo – opiekuńczej ucznia i
przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym lub innym;
2) zgłoszenie zachowań przestępczych na policję lub powiadomienie sądu rodzinnego.
6. Uczeń/wychowanek branżowej szkoły zawodowej I stopnia , który ze względu na swoje
nieodpowiednie zachowanie lub nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach praktycznych
został zwolniony dyscyplinarnie przez zakład pracy, ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni podjąć praktyczną naukę zawodu w innym, wybranym przez siebie zakładzie pracy.
1) Nie wywiązanie się ucznia/wychowanka z obowiązku nauki w zakładzie pracy powoduje jego skreślenie z listy uczniów także przed ukończeniem 18-go roku życia.
W takim przypadku szkoła udziela uczniowi oraz jego rodzicom pełnej informacji co
do możliwości kontynuowania nauki w innej szkole zawodowej.
§ 4.
Naruszenie praw ucznia
1.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych
praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone
2) Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa
ucznia
3) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź
pisemną przekazuje wnioskodawcy
4) W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do
Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora
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