
REGULAMIN  

ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH  

„DAĆ SZANSĘ” 

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO 

I Organizacja zajęć w Zespole 

1) Zespół działa w oparciu o statut Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać 

Szansę” oraz statuty: Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę”, 

Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Dać Szansę” i Społecznej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy „Dać Szansę”. 

2) W Zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki w okresie roku szkolnego,  

z uwzględnieniem przerw w okresach ferii zimowych i letnich oraz innych przerw  

w nauce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3) Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 08.30 i kończą nie później niż  

o godzinie 13.55. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia punktualnego przybycia 

uczniów na zajęcia. Zespół zapewnia opiekę nad uczniami od godziny 07.30  

w każdy dzień zajęć dydaktycznych. Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego rodzice 

otrzymują szczegółowy plan zajęć właściwego zespołu klasowego. 

4) Nauka realizowana jest w zespołach klasowych, liczących do siedmiu uczniów.  

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Zespołu zaopiniowany przez 

radę pedagogiczną, organ prowadzący może zwiększyć liczbę uczniów w zespole 

klasowym do ośmiu.  

5) Zespoły klasowe prowadzone są przez nauczyciela wiodącego – wychowawcę 

zespołu klasowego, który wspierany jest przez co najmniej jednego asystenta. 

6) Podczas przebywania uczniów w Zespole opiekę nad nimi sprawują nauczyciele 

oraz asystenci.  

7) Uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach, ujętych w planach zajęć zespołów 

klasowych. Udział w innych zajęciach i przedsięwzięciach wymaga zgody 

rodziców.  

8) W trakcie zajęć dydaktycznych oraz podczas imprez szkolnych, organizowanych 

przez Zespół, zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, za wyjątkiem urządzeń wykorzystywanych w procesie 

dydaktycznym. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie dotyczy sytuacji 

wymagających natychmiastowego kontaktu z odpowiednimi osobami/służbami. 



 2 

9) W przypadku zachorowania ucznia, rodzice zobowiązani są do powiadomienia 

nauczyciela – wychowawcy zespołu. Rodzice zobowiązani są także do 

informowania Zespołu, w szczególności nauczyciela prowadzącego – wychowawcę 

zespołu klasowego, o każdej planowanej lub nieprzewidzianej wcześniej 

nieobecności ucznia na zajęciach. 

10) Rodzice zobowiązani są do wyposażania uczniów w ubiór niezbędny do zajęć,  

w tym zajęć z wychowania fizycznego. 

11) W trakcie trwania roku szkolnego Zespół organizuje zebrania z rodzicami oraz inne 

spotkania, stosownie do potrzeb. Terminy zebrań z rodzicami ogłaszane są po 

rozpoczęciu roku szkolnego. Terminy pozostałych spotkań podawane są do 

wiadomości przez dyrektora Zespołu. 

12) Za szkody materialne, wyrządzone przez ucznia, materialnie odpowiedzialni są jego 

rodzice. 

II Zasady przyjmowania uczniów do Zespołu 

1) Zespół przyjmuje dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie, zdolne do 

podstawowych czynności samoobsługi. 

2) O przyjęciu do Zespołu decyduje komisja kwalifikacyjna powoływana zgodnie  

z par. 6 ust. 3 statutu Zespołu. Rodzice, zainteresowani przyjęciem ich dziecka do 

Zespołu, składają pisemny wniosek z załączonym aktualnym orzeczeniem poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

Do wniosku mogą być załączane także inne dokumenty, stosownie do potrzeb. 

3) Szczegółowe procedury przyjmowania uczniów do Zespołu określone są  

w oddzielnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

III Zasady wnoszenia opłat 

1) Podstawowymi opłatami, wnoszonymi obowiązkowo przez rodziców w zawiązku 

z nauką ich dzieci w Zespole są: wpisowe, czesne oraz składki za ubezpieczenie  

w zakresie przyjętym przez organ prowadzący na dany rok szkolny.   

2) Wpisowe, którego wysokość określana jest przez organ prowadzący, wnoszone 

jest jednorazowo po zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia do nauki w Zespole,  

w terminie nie później niż siedem dni od rozpoczęcia nauki. 
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3) Czesne, którego wysokość określana jest przez organ prowadzący, wnoszone jest 

za każdy z dziesięciu miesięcy objętych rokiem szkolnym, w wysokości równej za 

każdy z tych miesięcy. Rodzice zobowiązani są do wnoszenia czesnego nie później 

niż do piętnastego dnia każdego miesiąca, za który należy tej opłaty dokonać. 

Zobowiązania odnośnie wnoszenia czesnego zawarte są w „Umowie o świadczenie 

usług edukacyjnych”, zawieranej między rodzicami i zarządem SKT STO nr 102.  

4) Składki za ubezpieczenie wnoszone są jednorazowo za cały rok szkolny,  

w terminie ustalonym przez organ prowadzący. 

5) Wszystkie ww. opłaty wnoszone są na rachunek bankowy Zespołu. 

IV Postanowienia końcowe 

1) Wnioski, propozycje oraz skargi, dotyczące działalności Zespołu, mogą być 

kierowane do: dyrektora Zespołu, nauczycieli prowadzących – wychowawców,  

a w uzasadnionych przypadkach – do organu prowadzącego. Wnioski, propozycje 

i skargi rozpatrywane będą w trybie przewidzianym w istniejącym prawie. 

2) Niniejszy regulamin może być zmieniony na wniosek dyrektora Zespołu, rady 

pedagogicznej Zespołu, oraz co najmniej dziesięciu rodziców, licząc po jednym 

rodzicu za każdego ucznia Zespołu. Zmiany w regulaminie wprowadzane mogą 

być w drodze uchwały organu prowadzącego. 

3) Dyrektor Zespołu zapoznaje wszystkich rodziców nowo przyjmowanych uczniów 

z treścią niniejszego regulaminu, za pisemnym potwierdzeniem. 

4) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. 


