REGULAMIN
GRUP WYCHOWAWCZYCH
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE
Podstawa prawna:
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2157)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015 roku w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działalności placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015 r. Poz. 1872)
Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we
Włodawie.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Grupy Wychowawcze są jednostką organizacyjną Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie, zwanego dalej
Ośrodkiem.
2. Grupy Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży kształcącej się w każdej
ze szkół wchodzących w skład Ośrodka.
3. O przyjęcie do Grup Wychowawczych mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Ośrodka.
4. Pobyt w grupach wychowawczych jest bezpłatny.
5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów całodziennego
wyżywienia zgodnie z umową zawartą pomiędzy SOSW reprezentowanym przez
Dyrektora Ośrodka a rodzicem/prawnym opiekunem

6. Dyrektor Ośrodka w uzasadnionych przypadkach, po rozpoznaniu przez zespół
wychowawczy sytuacji materialno – bytowej, może zwolnić wychowanka z całości
lub części opłat za wyżywienie zgodnie z Regulaminem zwalniania z całości lub
części opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.
ks. Jana Twardowskiego we Włodawie.
7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w odpowiednią
do panujących warunków atmosferycznych odzież, obuwie oraz bieliznę, środki
higieny osobistej a także inne przedmioty codziennego użytku wg zaleceń
wychowawcy grupy.
8. Grupy Wychowawcze prowadzą swą działalność w dni nauki szkolnej oraz w soboty i
niedziele.
9. Wychowankowie

ponoszą

pełną

materialną

odpowiedzialność

za

dokonane

zniszczenia powierzonego im sprzętu.
10. Wychowawcy nie odpowiadają za wartościowe przedmioty np: telefony komórkowe,
mp 3 itp. będące własnością wychowanka.
11. Wychowawca

może

podawać

wychowankowi

leki

na

pisemną

prośbę

rodzica/prawnego opiekuna zgodnie z obowiązującą w SOSW procedurą podawania
leków
§2
ZASADY REKRUTACJI DO GRUP WYCHOWAWCZYCH
1. Podstawą Przyjęcia do Grup Wychowawczych jest podanie złożone w sekretariacie
Ośrodka

przez

rodzica/prawnego

opiekuna/pełnoletniego

wychowanka,

które

obowiązuje do czasu rezygnacji bądź skreślenia z listy wychowanków.
2. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego Sekretarz Ośrodka przygotowuje listę
zgłoszonych do Grup Wychowawczych wraz z kompletem podań.
3. Na tej podstawie zespół w składzie:

1) wicedyrektor ds. wychowawczych,
2) psycholog,
3) pedagog,
sporządza listę przyjętych do Grup Wychowawczych, która zostaje wywieszona na
tablicy ogłoszeń dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie mieszkający poza Włodawą.
5. Do Grup Wychowawczych mogą być przyjęci uczniowie mieszkający we Włodawie
jeżeli:
1) rodzina jest niewydolna wychowawczo,
2) rodzice ze względu na godziny pracy nie są w stanie zapewnić dziecku
całodobowej opieki,
3) przemawiają za pobytem dziecka w internacie względy dydaktyczno –
wychowawcze,
4) rodzic samotnie wychowuje dziecko.
6. Zespół dokonuje również przydziału do poszczególnych grup biorac pod uwagę w
pierwszej kolejności poziom rozwoju funkcji psychofizycznych i indywidualne
potrzeby wychowanka.
7. W przypadku nie przyjęcia do Grup Wychowawczych rodzice/prawni opiekunowie/
pełnoletni wychowanek mają prawo odwołania się do Dyrektora SOSW.
8. Wychowankowie przyjmowani są do Grup Wychowawczych przez cały rok szkolny.
9. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni wychowanek może zrezygnować z uczestnictwa
w Grupach Wychowawczych po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy
grupy, który ma obowiązek poinformować wicedyrektora ds. wychowawczych o
rezygnacji wychowanka.

10. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni wychowanek składa rezygnację w formie podania
w sekretariacie SOSW.
11. Sekretarz Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu z wicedyrektorem ds. wychowawczych
wymeldowuje wychowanka oraz dokonuje skreślenia go w księdze wychowanków.
12. W celu ubiegania się o ponowne przyjęcie do Grup Wychowawczych należy złożyć
nowe podanie w sekretariacie SOSW.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowanek skreślony z listy
wychowanków Grup może ubiegać się o ponowne przyjęcie. Warunkiem przyjęcia
jest zawarcie kontraktu z wychowawcą grupy w obecności wicedyrektora ds.
wychowawczych oraz psychologa/pedagoga.

§3
ORGANIZACJA PRACY W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH
1. Organy Grup Wychowawczych:
1) Wicedyrektor ds. wychowawczych
2) Zespół Wychowawczy,
3) Samorząd Uczniowski.

2. Grupa

Wychowawcza

jest

podstawową

formą

działalności

opiekuńczo-

wychowawczej, liczba wychowanków w grupie może wynosić:
1) od 10 do 16 wychowanków z upośledzeniem umysłowy w stopniu lekkim;
2) od 6 do 8 wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i
znacznym;

3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego wychowanka w grupie występują
niepełnosprawności sprzężone lub autyzm liczbę wychowanków, za zgodą organu
prowadzącego, można obniżyć o 2.
4. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała
z wychowankami w realizacji zadań grupy.
5. W przypadku zmniejszenia liczebności wychowanków w grupie w trakcie trwania
roku szkolnego, liczba grup i przydzielonych na nie godzin nie ulega zmianie.
6. Godzina zajęć w grupie wychowawczej trwa 60 minut.
7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w godzinach 6.00-8.00 i 13.30-22.00
oraz dyżur nocny 22:00 – 6:00.
8. Rozkład dnia i tygodnia w grupach wychowawczych uwzględnia realizację zadań grup
wychowawczych
RAMOWY PLAN DNIA W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH
6:00 – 7:00 Dyżur inspekcyjny
7:00 – 8:00 Pobudka, gimnastyka poranna , toaleta, śniadanie
8:00 – 13:30 Zajęcia lekcyjne
13:30 – 13:50 Obiad
13:50 – 15:50 Zajęcia na świeżym powietrzu, spacery/ zajęcia porządkowe
15:50 – 16:10 Podwieczorek
16:10 – 17:00 zajęcia tematyczne w grupach
17:00 – 18:00 Nauka własna
18:00 – 18:15 Przygotowanie do kolacji
18:15 – 18:45 Kolacja
18:45 – 19:00 Przygotowanie do zajęć tematycznych
19:00 – 20:00 Zajęcia tematyczne w grupach
20:00 – 21: 00 Przygotowanie do snu, toaleta/ relaksacja/ czytanie książek
21:00 – 22: 00 cisza nocna / dyżur inspekcyjny
9. W okresie wiosenno – letnim oraz jesiennym, przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych zajęcia mogą być prowadzone na działce szkolnej. Czas należy

przeznaczyć na gry i zabawy ruchowe, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze,
podwieczorek i kolację.

§5
OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY GRUP WYCHOWAWCZY
1. Zakres obowiązków wychowawcy Grup Wychowawczych:

1) Rozpoznawanie, w zespole nauczycieli, wychowawców i specjalistów
pracujących
edukacyjnych

z

dzieckiem,
oraz

indywidualnych

możliwości

potrzeb

psychofizycznych

i

rozwojowych,
zainteresowań

wychowanka
2) Umożliwienie wychowankowi udziału w różnorodnych formach zajęć
dostosowanych do jego potrzeb.
3) Rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich
możliwości psychofizycznych
4) Ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków –
wychowankowie muszą pozostawać pod stałą opieką wychowawcy zarówno
na terenie SOSW jak i podczas wyjść, spacerów, itp.
5) Wspieranie wychowanków nowoprzyjętych
6) Wspieranie wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka –
na wniosek rodzica zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów
pracujących z dzieckiem ustala zakres współpracy Ośrodka z wychowankiem
i jego rodziną po opuszczeniu placówki
7) Dokonywanie w zespole oceny efektów podejmowanych działań oraz oceny
zasadności dalszego pobytu wychowanka w SOSW. Oceny należy dokonać co
najmniej dwa razy w ciągu roku.
8) Badanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków w SOSW.

9) Ścisła współpraca z rodziną wychowanka
10) Poszanowanie prywatności wychowanka, jego godności osobistej, tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
11) Zapewnienie właściwej organizacji nauki własnej i zajęć tematycznych.
12) Przygotowanie

wychowanków

do

aktywnego

uczestnictwa

w

życiu

społecznym, kulturze i prawidłowego gospodarowania czasem wolnym.
13) Wdrażanie wychowanków do samodzielności, przygotowanie do pełnienia
określonych ról społecznych, w tym do aktywności zawodowej.
14) Wychowywanie w duchu poszanowania uczuć patriotycznych i tolerancji.
15) Współpraca

z

organizacjami

z

urzędami

administracji

publicznej,

organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
16) Prawidłowe i systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji.
17) Zapoznanie wychowanków z Regulaminem Grup Wychowawczych na
początku roku szkolnego i każdoroazowo po przyjęciu nowego wychowanka.

2. Zakres obowiązków wychowawcy inspekcyjnego:

Rano (6:00 – 7:00)
1. Dyżur inspekcyjny rozpoczyna się o godz. 6:00
2. Wychowawca inspekcyjny sprawdza liczebność wychowanków w grupach.
3. Kontroluje stan zdrowia i zachowanie się wychowanków.
4. Przeprowadza rozmowę z opiekunem nocnym i przekazuje informacje o
wychowankach
5. Otwiera i zamyka drzwi główne i bramę wjazdową na terenie Ośrodka.
6. Sprawdza stan sanitarny pomieszczeń grup wychowawczych.
7. Zgłasza wszelkie nietypowe sytuacje dyrekcji ośrodka lub w sekretariacie.
8. Udziela wychowankom pierwszej pomocy, wzywa pogotowie i konsultuje
z lekarzem sytuacje nagłego zachorowania wychowanków.

9. Zawiadamia rodziców dziecka
10. Przekazuje informacje o stanie zdrowia dziecka pozostałym wychowawcom grup
i wychowawcy klasy
11. Zawiadamia wicedyrektora ds. wychowawczych
Wieczór (21:00 – 22:00)
1. Dyżur inspekcyjny rozpoczyna się o godz. 21:00.
2. Wychowawca inspekcyjny wychodzi ostatni.
3. Sprawdza liczebność wychowanków w grupach.
4. Kontroluje stan zdrowia i zachowanie wychowanków.
5. Przeprowadza rozmowę z opiekunem nocnym i przekazuje mu niezbędne
informacje.
6. Sprawdza zabezpieczenie drzwi i okien na noc.
7. Gasi zbędne oświetlenie i dokręca cieknące krany.
8. Otwiera i zamyka drzwi główne i bramę wjazdową Ośrodka.
9. Kontroluje osoby obce przybywające do Ośrodka.
10. Udziela wychowankom pierwszej pomocy, wzywa pogotowie i konsultuje
z lekarzem sytuacje nagłego zachorowania wychowanków.
11. Zawiadamia rodziców dziecka
12. Przekazuje informacje o stanie zdrowia dziecka pozostałym wychowawcom grup
i wychowawcy klasy
13. Zawiadamia wicedyrektora ds. wychowawczych

3. Zakres obowiązków wychowawcy nocnego:

1. Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 22:00 i trwa do godz. 6:00.
2. Obowiązkiem wychowawcy – opiekuna nocnego jest dbanie o bezpieczeństwo, spokój
i zdrowie wychowanków.
3. Wychowawca – opiekun nocny sprawdza liczebność dzieci w grupach.
4. Kontroluje stan zdrowia i zachowanie się wychowanków.
5. Rozmawia z wychowawcą inspekcyjnym i przekazuje informacje
o wychowankach

6. Zgłasza wszelkie nietypowe sytuacje do wychowawcy inspekcyjnego.
7. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków udziela pierwszej pomocy,
wzywa pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję oraz informuje
o nietypowych sytuacjach dyrekcję ośrodka.
8. Co godzinę lub częściej w miarę potrzeb przeprowadza inspekcję, kontrolę
w sypialniach
9. Kontroluje stan łazienek, dokręca cieknące krany, gasi zbędne oświetlenie
§6
PRAWA WYCHOWANKA
1. Wychowanek ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanej i odpowiedniej do wieku opieki wychowawczej,
rewalidacyjnej i opiekuńczej.
2) Udziału w zajęciach zgodnych z rozpoznanymi potrzebami rozwojowymi,
edukacyjnymi, możliwościami psychofizycznymi i zainteresowaniami.
3) Podmiotowego i życzliwego traktowania w całokształcie procesu edukacyjno
– wychowawczego.
4) Swobody myśli, wyznania oraz swobody wypowiedzi.
5) Zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
6) Opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w Ośrodku, które
zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej i psychicznej.
7) Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w
grupach wychowawczych oraz w szkole

8) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów
osobistych, w tym rodzinnych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki
i zamieszkania w Ośrodku.
9) Zwracania się do wychowawcy grupy we wszystkich istotnych sprawach i
uzyskania od nich pomocy.
10) Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych ,
poszanowania zasad prywatności, przyjaźni i uczuć.
11) Rozwijania zainteresowań własnych.
12) Przyjmowania osób odwiedzających go na terenie Ośrodka za zgodą
wychowawcy.
13) Wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową oraz
zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie placówki
14) Wychodzenia pod opieką wychowawcy grupy poza teren Ośrodka.
§6
OBOWIĄZKI WYCHOWANKA
1. Wychowanek ma obowiązek.
1) Stosować się do ustalonego rozkładu dnia i sumiennie go przestrzegać.
2) Dostarczyć na początku każdego roku szkolnego, pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych na samodzielne wyjazdy do domu rodzinnego.
3) Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak
najlepiej czas
i warunki do nauki, sumiennie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach.

4) Utrzymywać czystość i estetykę w pomieszczeniach mieszkalnych.
5) Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz grupy, Ośrodka
i środowiska.
6) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i współmieszkańców.
7) Szanować mienie społeczne i zwracać koszty celowych zniszczeń.
8) Przestrzegać zasady higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru
.
9) Kultywować tradycje Ośrodka.
10) Sumiennie wykonywać polecenia i powierzone obowiązki, właściwie
zachowywać się podczas zajęć wychowawczych.
11) Pełnić dyżury zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
12) Okazywać szacunek wychowawcom, nauczycielom, pracownikom SOSW i
kolegom.
13) Dbać o dobre imię Ośrodka.
14) Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgaryzmom, szanować
poglądy przekonania i godność osobistą drugiego człowieka
15) Przestrzegać przepisów o ochronie środowiska.
16) Przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć
oraz ciszy nocnej zgodnie ze statutem SOSW.
17) Nosić stosowne ubranie i obuwie na zmianę.

2. Wychowankowi zabrania się
1) Spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu na terenie placówki.
2) Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych
środków odurzających.
3) Spożywania pobudzających napojów energetyzujących oraz preparatów
białkowych zwiększających masę ciała (odżywki dla sportowców)
4) Przywłaszczania cudzego mienia.
5) Palenia papierosów na terenie Ośrodka.
6) Manipulowania przy przewodach elektrycznych i wodociągowych.
7) Siadania na parapetach i wychylania się z okna.
8) Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju.
9) Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach.
10) Umyślnego niszczenia wyposażenia
11) Samowolnych wyjść i wyjazdów.
12) Używania wulgarnego słownictwa.

13) Przemocy fizycznej wobec innych.
14) Używania w sypialniach sprzętu elektrycznego typu: suszarki, lokówki,
prostownice, czajniki.

§8
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Za wywiązywanie się z obowiązków, wzorową i przykładną postawę, systematyczne
uczęszczanie na zajęcia szkolne, rzetelną pracę i naukę, osiągnięcia w nauce, sporcie
i pracy, reprezentowanie Ośrodka w środowisku, wychowanek może otrzymać
wyróżnienia i nagrody:
1) Indywidualna pochwała wychowawcy,
2) Pochwała wychowawcy w obecności grupy,
3) Pochwała Wicedyrektora w obecności mieszkańców,
4) Pochwała lub wyróżnienie Dyrektora Ośrodka,
5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych,

6) Dyplom uznania,

7) Nagroda rzeczowa.
2. Dyrektor Ośrodka przyznaje wychowankowi nagrody 5), 6), 7) na wniosek zespołu
wychowawczego.
§9
KARY
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka Grup Wychowawczych i łamanie
zakazów wychowanek może otrzymać jedną z niżej wymienionych kar:
1) Upomnienie lub nagana Wicedyrektora Ośrodka,

2) List do rodziców lub opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu,
3) Skreśleniawychowanka z listy Grup Wychowawczych.
2. Obowiązuje stopniowanie kar.
3. O rodzaju nałożonej kary decyduje Zespół Wychowawczy, który dokonuje analizy
zachowania wychowanka na zebraniu.
4. Zespół określa również kierunki działań wychowawczych
5. O nałożonej karze powiadamiani

są rodzice/opiekunowie prawni oraz Dyrektor

SOSW.
6. Ukarany wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora
Ośrodka.
7. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w Ośrodku.
8. Na początku roku szkolnego wszyscy wychowankowie zostają zapoznani
z Regulaminem Grup Wychowawczych przez swoich wychowawców.

§ 10
SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW
1. Wychowanek, który nagminnie nie stosuje się do obowiązków oraz łamie zakazy,
wobec którego zostały wyczerpane możliwe do zastosowania środki zaradcze, a w
szczególności wychowanek, który:

1) jest agresywny wobec współmieszkańców i pracowników Ośrodka, zagraża
ich zdrowiu i życiu,

2) pije bądź rozprowadza alkohol,

3) używa bądź rozprowadza środki odurzające,

zostaje skreślony z listy wychowanków Grup Wychowawczych.

2. Zespół Wychowawczy dokonuje analizy sytuacji wychowanka i składa wniosek
wraz uzasadnieniem do Dyrektora SOSW o skreślenie z listy wychowanków grup.

O wniosku zespołu zawiadamiani są w formie pisemnej rodzice/prawni opiekunowie

3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i po uzyskaniu
akceptacji Rady Pedagogicznej w formie podjętej uchwały może podjąć decyzję o
skreśleniu wychowanka z listy Grup.

§ 11
OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA
1. Dzienniki zajęć, w których ze względu na przejrzystość i czytelność, miejsce
przeznaczone na nieobecności wykorzystane jest do wpisywania tematów
2. Wykaz obecności na posiłkach, który jest jednocześnie wykazem obecności w Grupach
Wychowawczych (zał. Nr 1)
3. Zeszyt wychowawcy nocnego.
4. Zeszyt wychowawcy inspekcyjnego.

5. Zeszyt wyjazdów i przyjazdów wychowanków.
6. Księga ewidencji wychowanków.
7. Plan pracy wychowawczej grupy.
8. Programy zajęć tematycznych.
9. Indywidualne programy pracy z wychowankiem wynikające z IPET-ów.
10. Umowy o wyżywienie w grupach wychowawczych SOSW (zał. Nr 2)
§ 12
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
1. Zespół wychowawczy jest powołany w celu koordynacji działań wynikających
z programu wychowawczego i programu profilaktyki
2. W skład zespołu wchodzą:
1) wicedyrektor ds. wychowawczych
2) psycholog i pedagog
3) wychowawcy klas i grup wychowawczych.
3. Zespół

Wychowawczy

jest

organem

powołanym

do

opracowania

programu

wychowawczego i programu profilaktyki oraz ich ewaluacji
4. Zespół analizuje i monitoruje sytuację wychowawcza w Ośrodku, opracowuje, analizuje
i rozpropagowuje ankiety skierowane do wychowanka, jego rodziców i nauczycieli.
5. Dokonuje diagnozy problemów wychowanka oraz opracowuje program działań
wychowawczych w odniesieniu do wychowankach, w tym formy i metody pracy
z wychowankiem.
6. Dokonuje oceny zachowania wychowanków oraz ocenia efekty pracy z wychowankiem.

7. Wnioskuje do Dyrektora SOSW o skreślenie z listy wychowanków.
8. Prowadzi pedagogizację rodziców
9. Koordynuje wszelkie oddziaływania wychowawcze w Ośrodku.
10. Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest Wicedyrektor Ośrodka, członkami –
wychowawcy internatu i wychowawcy klas.
11. Regulamin Grup Wychowawczych stanowi załącznik do Statutu Ośrodka.
12. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Zespołu
Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku

