
STATUT 

 SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO   

„DAĆ SZANSĘ" 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1) Społeczne Gimnazjum Specjalne „Dać Szansę”, zwane dalej „Gimnazjum”, wchodzi  

w skład Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”, zwanego dalej 

„Zespołem”, z siedzibą w Warszawie, ul. Głogowa 2B. 

2) Gimnazjum przeznaczone jest dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) z autyzmem, 

c) z niepełnosprawnością sprzężoną. 

3) Nauka w Gimnazjum trwa co najmniej trzy lata.  

4) Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie w wieku od 14 do 21 lat. 

5) Liczebność uczniów w klasach Gimnazjum określa Regulamin Zespołu. 

§ 2. 

1) Gimnazjum posiada odrębność programową. 

2) Programy dydaktyczne, rehabilitacyjne oraz inne, realizowane przez Gimnazjum, mogą 

być skorelowane z programami realizowanymi przez pozostałe struktury Zespołu. 

3) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Gimnazjum jest 

Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 3. 

1) Funkcje rady pedagogicznej dla Gimnazjum pełni rada pedagogiczna Zespołu. 

2) W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Gimnazjum. 

§ 4. 

1) Funkcja dyrektora Gimnazjum sprawowana jest przez dyrektora Zespołu. 

2) Księgowość i administracja Gimnazjum prowadzone są przez Zespół.  

3) Przychody i wydatki Gimnazjum są księgowo wyodrębnione. 

 

 



 2 

Organizacja pracy Gimnazjum 

§ 5. 

1) Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

§ 6. 

1) Szczegółowa organizacja pracy Gimnazjum oraz zasady kultury współżycia i porządku 

szkolnego określone są w regulaminie Zespołu. 

§ 7. 

1) Oceny postępów ucznia dokonywana jest dwa razy w roku szkolnym, jeden raz na koniec 

pierwszego i jeden raz na koniec drugiego semestru, na podstawie opracowanego dla 

każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). 

2) Klasyfikacja roczna ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania i zawartych w IPET, w danym roku szkolnym. 

Ocena jest opisowa i dokonuje jej zespół nauczycieli. Ocenę wpisuje się do arkusza ocen 

oraz do IPET. 

3) Ocena z zachowania jest oceną opisową i polega na rozpoznaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia (z uwzględnieniem specyfiki jego 

funkcjonowania). 

§ 8. 

1) Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych 

oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, opracowany przez dyrektora na 

podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy.  

2) Dyrektor powierza każdy zespół klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym zespole oraz jego asystentowi. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 

1) Statut Gimnazjum może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy 

własnej lub na wniosek dyrektora. Z inicjatywą zmian lub uzupełnień statutu Gimnazjum 

mogą wystąpić także rodzice uczniów. 
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2) Organ prowadzący przed zmianą statutu Gimnazjum powinien zasięgnąć opinii organów 

Zespołu. Zasięganie opinii, o której mowa w ust. 2, nie jest konieczne jeśli zmiana statutu 

wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów obowiązującego prawa. 

§ 10. 

1) Dyrektor Zespołu zapoznaje rodziców, za pisemnym potwierdzeniem w formie 

oświadczenia, ze statutem Gimnazjum. 

2) Statut Gimnazjum powinien być dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

§ 11. 

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem, rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 12. 

Statut Gimnazjum w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. 

 

 


