
           Aneks nr 2  do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  

 

W dniu 24.10.18r. wprowadza się następujące zmiany: 

a) w Rozdziale II,  paragraf 1pkt 2 zmienia brzmienie na: 

- Ośrodek jest placówką socjoterapeutyczną, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 11 lat do 

20 lat, 

 

      b) w paragrafie 2, pkt6,pp13 zmienia brzmienie na: 

- Planowanie pracy związanej z funkcjonowaniem Ośrodka wynika z: 

1) obowiązujących przepisów prawa, 

2) uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Bełchatowie,  

3) zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

4) regulaminów, programów, procedur obowiązujących w Ośrodku, uchwalonych przez 

Radę Pedagogiczną, postanowień Zespołu do spraw Okresowej Oceny Sytuacji 

Wychowanka oraz opinii Samorządu Wychowanków, w szczególności z programu 

wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka, 

5) budżetu Ośrodka, 

6) specyfiki placówki. 

 

c)w RozdzialeIII ,paragraf 7 pkt4, pp10 zmienia brzmienie na:                                                                                                 

- wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego (egzaminu klas VIII) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych wychowanka,  

 

    d)w Rozdziale IV, paragraf 11 pkt1 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                     

- w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  wchodzą:                             

1) Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum wchodzącego w jej skład 

2) grupy wychowawcze. 

 

     e) paragraf 13pkt1 otrzymuje brzmienie: 
- na terenie Ośrodka działa  Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum 

wchodzącymi w jej skład. 

    f) od paragrafu 27 do 31,z wyłączeniem 30, słowo gimnazjum otrzymuje brzmienie szkoła                          

w odpowiedniej formie gramatycznej 

    g) paragraf 30 otrzymuje brzmienie:  

-  Egzamin w Specjalnej Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 

1.W klasie trzeciej gimnazjum i VIII jest przeprowadzany egzamin,  na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sprawdzający  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2.Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3.Egzamin przeprowadza się w terminach ustalonych przez Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 



4.Dyrektor Szkoły, wychowawcy oddziałów danych klas i nauczyciele zajęć edukacyjnych 

informują uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach, trybie i terminach 

przeprowadzania egzaminu. 

5.Warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu regulują art. od 44zs do 

44zza Uso.  

6.Za organizację i przebieg egzaminu w Szkole odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor. 

 

 


