
STATUT 
SPECJALNEGO  OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

IM. POCZTY POLSKIEJ 

32-050 SKAWINA UL. ŻWIRKI  I  WIGURY 9 
tekst ujednolicony 19.11 2015 r. 

 Podstawa prawna: 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015.2156 z późn. 

zm). 1  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016. 1379)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z 

późn. zm.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. 2005 nr 52.poz. 466) 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843 z późn. zm)  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1113) 

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania 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. z 2015 r. Poz. 1872). 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. 

2003 nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U z 2014 poz. 1157)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół. (Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. 2012. poz 204 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013 poz. 529)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013r. poz. 1257)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959) 

 

 

I. Nazwa i zadania Ośrodka 

§ 1 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno  – Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” jest  

przeznaczony    dla dzieci  i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu  

lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi. 

2. Ośrodek używa nazwy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

3. Ośrodek nosi imię Poczty Polskiej 

4. Ośrodek mieści się w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 9 

5. Organem prowadzącym dla ośrodka jest Powiat Krakowski 

                 6.   Organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty. 

 

§ 2 
1. Do Ośrodek mogą uczęszczać  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 lata. 

2. W szczególnych przypadkach wychowankami Ośrodka mogą być dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim , które z uzasadnionych przyczyn nie 

mogą uczęszczać do placówek specjalistycznych dla nich przeznaczonych. Organizacja tych 

zajęć odbywa się zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

3. W Ośrodku organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka. 

4. Ośrodek jest placówką koedukacyjną. 

5. Ośrodek świadczy na rzecz wychowanków opiekę częściową, zapewniającą w okresie 

nauki szkolnej całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz możliwość 

realizacji celów rehabilitacyjnych. 

§ 3 

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowywanie wychowanków - w miarę ich możliwości 

intelektualnych i psychofizycznych - do samodzielnego życia w rodzinie, środowisku  

i społeczeństwie. Zadanie to jest realizowane zgodnie z zasadami współczesnej 

oligofrenopedagogiki, przy wykorzystaniu metod dostosowanych do specjalnych potrzeb 

edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności wychowanków a w szczególności poprzez: 

1) organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole Ośrodka w sposób 

zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy 

ogólnej na poziomie założonym w planie i programie nauczania, 

2) przygotowanie politechniczne do podjęcia nauki w szkołach zawodowych,  

3) prowadzenie działalności wychowawczej w internacie w sposób zapewniający 

pełne przygotowanie do samodzielnego życia,  

4) prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzających do pełnej 

adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych. 
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§ 4 

1.  Dla realizacji zadań określonych w § 3 Ośrodek prowadzi:    

      1) sześcioletnią szkołę podstawową, 

      2) trzyletnie gimnazjum, 

      3) internat, 

4) zasadniczą szkołę zawodową, 

5) szkołę przysposabiającą do pracy, 

6) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

2.   Jednostki te funkcjonują zgodnie z niniejszym statutem. 

2. Szkoły i internat wchodzące w skład ośrodka używają nazwy 

1) Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

            Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 

       2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

           Gimnazjum Specjalne Nr 5 

       3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

            Internat 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 

  5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

                Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

3. W nazwie ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej opuszcza się wyraz „specjalny”. 

§ 5 
Do szkoły podstawowej, gimnazjum, ZSZ oraz przysposabiającej do pracy funkcjonujących 

w Ośrodku mogą uczęszczać dzieci nie mieszkające w internacie Ośrodka. Dzieciom tym 

przysługuje status i wszelkie prawa wychowanków Ośrodka z wyjątkiem praw 

przysługujących z tytułu zamieszkania w internacie. 

§ 5a 
1. Szkoła posiada logo i  stronę internetową  szkoły  

2. Znakiem graficznym szkoły jest logo o kształcie: 

 

 

 

 

3. Szkoła posiada stronę internetową o adresie: http://sosw.skawina.edu.pl 

II. Organizacja Ośrodka 

§ 6 
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny 

jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.  

2. Za zgodą organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy może 

również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz  

w okresie zimowych ferii szkolnych.  

§ 7 
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1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się: 

-   na zajęciach dydaktycznych w szkole, 

-   w grupach wychowawczych w internacie, 

-   na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez: pedagoga i psychologa, 

     -   na zajęciach rewalidacji indywidualnej: korekcyjno-kompensacyjnych, w      

          zespołach gimnastyki korekcyjnej, w zespołach zainteresowań, 

 -   na zajęciach sportowych, 

2. Organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej cechuje elastyczność form i metod 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci  o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych. 

3. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się w Ośrodku na 

zasadach określonych przez MEN. 

§ 8 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem 

nauczania. 

2. Prace w Ośrodku organizuje się w pięciu dniach tygodniowo, zgodnie z ramowym planem 

nauczania: szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego ,zasadniczej szkoły 

zawodowej specjalnej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. 

3. 

1) liczba uczniów w klasie szkolnej szkoły podstawowej, gimnazjum, ZSZ lub internatowej 

wynosi od 10 do 16, 

2) liczba uczniów w klasie szkolnej szkoły przysposabiającej do pracy wynosi od 6 do 8 

3) w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 

do 8. 

4) w oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 

 2 do 4. 

5) w ośrodku mogą być tworzone oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, realizujące program wychowania przedszkolnego liczący od 

10 do 16 uczniów 

6) w ośrodku mogą być tworzone oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizujące program wychowania 

przedszkolnego dostosowany do ich możliwości psycho – fizycznych liczący od 6 do 8 

uczniów  

4. W przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów w oddziale obniża    

     się o 2. 

5. W uzasadnionych przypadkach - za zgodą organu prowadzącego - liczba uczniów  

w oddziale może być niższa od określonej w pkt. 3 i 4. 

6. Każdy oddział w danym roku szkolnym zostaje powierzony szczególnej opiece jednemu z    

     nauczycieli zwanemu dalej "wychowawcą". 

7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej mającej na celu 

tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój wychowanka. Wskazane 

jest aby wychowawca sprawował tę funkcję przez cały okres pobytu wychowanków 

danego oddziału w Ośrodku. 
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8. Zadania wychowawcy grupy wychowawczej: 

1) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o plan 

opiekuńczo-wychowawczy internatu i obowiązujące przepisy, 

2) organizuje proces wychowawczy w sposób sprzyjający wszechstronnemu 

rozwojowi wychowanków, 

3) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków powierzonych jego 

opiece, 

4) stwarza optymalne warunki umożliwiające szybką i pełną adaptację wychowanków 

do życia w społeczności internatowej, 

5) wspiera rozwój psychofizyczny wychowanków, ich zdolności i zainteresowania, 

6) doskonali umiejętności oddziaływań pedagogicznych i podnosi poziom wiedzy 

merytorycznej, 

7) odpowiada za powierzone mienie, 

8) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

9) utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków w celu poznania potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych ich dzieci, 

10) wnioskuje o objęcie wychowanka odpowiednią formą zajęć terapeutycznych, 

11) zadania wychowawcze realizuje współdziałając z nauczycielami, rodzicami 

(opiekunami prawnymi), pedagogiem, psychologiem i instytucjami pozaszkolnymi, 

12) wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące grupy 

wychowawczej, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i 

opieki nad wychowankami; 

9. Na uzasadniony wniosek rady rodziców może nastąpić zmiana wychowawcy także w ciągu 

roku szkolnego. Decyzję w takiej sprawie podejmuje dyrektor Ośrodka. 

10. W oddziałach przedszkolnych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się 

pomoc nauczyciela. 

11. W oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc 

nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy 

nauczyciela w klasach V i VI. 

§ 9 

1. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym 

złożonym z uczniów różnych klas. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną. 

2. Liczba uczniów w zespole łączonym nie może być mniejsza od minimalnej normy 

określonej dla szkoły podstawowej specjalnej i większa od górnej granicy tej normy. 

3. W każdej klasie można organizować kilka oddziałów o ile liczba wychowanków jest co 

najmniej dwukrotnie wyższa od dolnej granicy wyznaczonego limitu uczniów w oddziale. 

4. W przypadkach szczególnych może być organizowane dla wychowanków nauczanie 

indywidualne na zasadach określonych przez MEN. 

5. W ośrodku mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  

dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim na zasadach 

określonych przez MEN. 

§ 10 
1. Szczegółowe zadania, cele oraz organizację szkoły podstawowej specjalnej określa 

statut szkoły podstawowej, który nie może być sprzeczny  ze statutem Ośrodka; 
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2. Szczegółowe zadania, cele oraz organizację gimnazjum specjalnego określa statut 

gimnazjum specjalnego, który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.  

3. Szczegółowe zadania, cele oraz organizację szkoły zawodowej specjalnej określa statut 

szkoły zawodowej specjalnej, który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka  

4. Szczegółowe zadania, cele oraz organizację szkoły przysposabiającej do pracy określa 

statut szkoły przysposabiającej do pracy, który nie może być sprzeczny ze statutem 

Ośrodka  

5. Statuty poszczególnych szkół są integralną częścią statutu Ośrodka 

§ 11 
1. Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora wszystkich szkół wchodzących w skład 

Ośrodka” 

2. Wicedyrektor Ośrodka pełni funkcję wicedyrektora wszystkich szkół wchodzących w 

skład Ośrodka 

§ 12 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Przerwy między lekcjami są nie krótsze niż 10 minut. Co najmniej jedna wynosi nie 

mniej niż 15 minut. 

4. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, corocznie 

dokonuje się podziału oddziałów na grupy z uwzględnieniem możliwości finansowych 

placówki oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

§ 13 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Ośrodek umożliwia swoim wychowankom pielęgnowanie tradycji i  obrzędowości w celu 

podtrzymania tożsamości narodowej i religijnej 

§ 13a 
1. W szkole organizuje się dla uczniów pomoc psychologiczno- pedagogiczną  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega na rozpoznawaniu możliwości 

psychofizycznych uczniów oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły 

4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele 

wychowawcy, nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem, inni specjaliści w 

szczególności logopedzi, psycholodzy, pedagodzy. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest we współpracy z  

1) rodzicami uczniów  

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli 

4) przedszkolami, innymi szkołami i placówkami 

5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży.  

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje się z inicjatywy:  
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1) ucznia 

2) rodziców ucznia 

3) nauczycieli uczących  

4) poradni psychologiczno – pedagogicznej 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole organizowana jest i udzielana w 

formie: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 

2) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

3) zajęć logopedycznych  

4) zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

5) zajęć rozwijających uzdolnienia 

6) porad i konsultacji 

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

9. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  

11. Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

przy wykorzystaniu metod aktywnych.  

13.  Z porad i konsultacji w ramach organizowanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej mogą korzystać  uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów.  

14. Nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści poprzez działania pedagogiczne 

rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne  

możliwości psychofizyczne uczniów w celu zaplanowania sposobów ich zaspokajania.  

15. Zespół złożony z wychowawców, nauczycieli uczących, pedagoga, psychologa  oraz 

innych specjalistów pracujących z uczniem planuje i koordynuje udzielanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej.  

16. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace Zespołu. 

17. Do zadań Zespołu należy: 

1) ustalanie zakresu w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem rozpoznanych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych i indywidualnych możliwości ucznia oraz zaleceń  

zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną 

18. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i 

okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

19. W oparciu o wielospecjalistyczną  ocenę  poziomu funkcjonowania ucznia oraz na 

podstawie ustalonych przez Dyrektora sposobów i okresu udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin w których 

poszczególne formy pomocy będą realizowane Zespół opracowuje dla ucznia 

Indywidualny Program Edukacyjno terapeutyczny. 

20. Program określa:   

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia  
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2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, 

prowadzących zajęcia z uczniem 

3) formy i metody pracy z uczniem 

4)  ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar 

godzin przeznaczonych na poszczególne zajęcia 

5) działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną  i specjalistami 

6)  zajęcia rewalidacyjne i  inne  

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia. 

21.  Zespół w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia 

dokonuje oceny efektywności udzielanej mu  pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w tym efektywności prowadzonych zajęć. 

22.  Po dokonaniu oceny Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z 

uczniem, zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej.  

23. Spotkania Zespołu zwołuje w miarę potrzeb osoba koordynująca pracę Zespołu nie 

rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.  

24. W pracach Zespołu mogą brać udział; 

1) rodzice ucznia 

2) przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni  – na 

wniosek dyrektora 

3) inne osoby w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni 

specjaliści  - na wniosek rodzica 

§ 14 

1. Ośrodek prowadzi bibliotekę., która jest ogólnoszkolną pracownią szkolną służącą 

realizacji potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela. Mogą z niej korzystać również inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów. 

1a) Biblioteka stosując odpowiednie metody i środki pełni funkcje: 

- kształcąco – wychowawczą 

- opiekuńczo – wychowawczą 

- terapeutyczną 

- kulturalną 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) - gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

2) - gromadzenie i wypożyczanie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i  

materiałów ćwiczeniowych, 

3) - udział w realizacji zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej, 

4) - tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowanie i wykorzystywania,  

5) informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się źródłami informacji, 

6) - kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie poziomu kultury  

ogólnej uczniów, 

7) - współpraca z nauczycielami, rodzicami uczniów i innymi instytucjami 

pozaszkolnymi, 

8) - samokształcenie i doskonalenie zawodowe, 

9) - planowanie i sprawozdawczość, 

10) - ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów. 
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3. W bibliotece szkolnej obowiązuje regulamin biblioteki zatwierdzony przez radę   

pedagogiczną określający warunki wypożyczania i korzystania ze zbiorów oraz    

obowiązki czytelników. 

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy 

bibliotekarza ustalonego przez dyrektora Ośrodka. 

5. Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych stosuje się rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283) 

6. Inwentaryzację zbiorów reguluje wewnętrzny Regulamin kontroli zbiorów bibliotecznych 

opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

§ 15 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określają statuty poszczególnych 

szkół wchodzących w skład Ośrodka 

III. Organy Ośrodka 

§ 16 

       Organami Ośrodka są: 

1. dyrektor Ośrodka 

2. rada pedagogiczna Ośrodka  

3. rada rodziców Ośrodka 

4. samorząd wychowanków 

§ 17 

1. Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadach i w sposób ustalony w odrębnych  

przepisach ( Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. nr 95/91  

z  późniejszymi zmianami). 

2. Zadania Dyrektora Ośrodka: 

1)  kieruje działalnością placówki i reprezentuje go na zewnątrz; 

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6)  przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki  na końcu roku szkolnego; 

7)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

9)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w Ośrodku 
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10)  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami; 

11)  opracowuje arkusz organizacyjny i przedkłada do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu; 

12)  współdziała z organem prowadzącym oraz instytucjami wspomagającymi 

funkcjonowanie szkoły; 

13)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez placówkę 

14)  zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania na dany etap edukacyjny. 

15)  organizuje w placówce  pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów. 

16)  tworzy Zespoły ds. Pomocy Pychologiczno-Pedagogicznej w celu zaplanowania, 

koordynowania i oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których celem 

jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom. 

17)  wyznacza spośród członków Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej    

osobę koordynującą pracą zespołu.  

18)   dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

19)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

20)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły: 

21)  corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;” 

22)  w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego 

może zgłosić zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

23)  w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu 

zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić: 

- organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

- organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

3. Dyrektor Ośrodka odpowiada za: 

- poziom uzyskiwanych przez szkołę i internat efektów nauczania i wychowania, 

- zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa i niniejszym statutem, 

- zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji, 

- zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.  

4. W przypadku nieobecności dyrektora Ośrodka jego obowiązki pełni wicedyrektor. 

 

§ 18 
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1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z 

głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka. 

3.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

5. Protokół wpisuje się do księgi protokołów rady w terminie 7 dni od daty zebrania. 

6. Protokół zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad, protokolant oraz członkowie 

obecni. 

7. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do 

zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu 

obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek  

i uzupełnień do protokołu. 

8. Podstawowym dokumentem działalności rady są książki protokołów. Opieczętowaną  

i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę -"Księga zawiera stron .....  

i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ...... do dnia ......". 

9. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie Ośrodka jego nauczycielom, 

upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących i prowadzących 

Ośrodek (upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych nauczycieli). 

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1.) uchwalenie statutu Ośrodka oraz jego zmian po zasięgnięciu opinii rady rodziców, 

2.)zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, 

       3.) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 

4.) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

5.) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców,  

6.) uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

7.) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 

11. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy: 

- organizacja pracy Ośrodka, 

- projekt planu finansowego Ośrodka, 

- wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień, 

- propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i  

   zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2015&qplikid=1#P1A6
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- propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych    

w Ośrodku.   

  12. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

13. Termin zebrania i planowany porządek obrad ogłaszany jest przez przewodniczącego 

rady pedagogicznej w formie zarządzenia z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

14. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady. 

15. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

16. Uchwały rady pedagogicznej są obowiązujące dla wszystkich członków rady. 

17. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonań uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub 

placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

18. Rada pedagogiczna współdziała z Radą Rodziców i Samorządem wychowanków w celu 

wspierania działalności statutowej placówki. 

19. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 

§ 19 

1. Ośrodek współdziała z rodzicami wychowanków bezpośrednio oraz poprzez ich 

przedstawicielstwo, którym jest rada rodziców Ośrodka. 

2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 

wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

3. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców wybranych na zebraniach 

klasowych. 

4. Rada rodziców wybiera prezydium, które kieruje jej pracami pomiędzy posiedzeniami 

plenarnymi. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach placówki; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego oraz 

programu profilaktyki; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor ośrodka w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez 

dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w 

porozumieniu z radą pedagogiczną; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania;  

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka. 

5.) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
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wychowania szkoły lub placówki. 

6. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może zgromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł. 

7. 

 1) Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności pobudzanie i organizowanie form 

aktywności rodziców na rzecz wspomagania celów i zadań szkoły, gromadzenie 

funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad 

użytkowania tych funduszy i zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi 

organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły. 

2) Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,  

b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

postępów i trudności, 

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.” 

8. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - rada rodziców     

zaprasza na swoje zebranie plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenie   

regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły. 

9. W celu pedagogizacji rodziców oraz utrzymywania z nimi bezpośrednich kontaktów 

Ośrodek organizuje spotkania poświęcone problemom funkcjonowania dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie i społeczeństwie oraz wymianie 

informacji. 

10. Rada Rodziców funkcjonuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę 

Rodziców na plenarnym posiedzeniu. 

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć. 

12. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, 

prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o 

formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach  

w tym zakresie. 

13. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

§ 20 

1. W Ośrodku działa samorząd wychowanków. 

2. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.  

3. Organem samorządu wychowanków jest rada wychowanków Ośrodka. 

4. W skład rady wychowanków Ośrodka wchodzą: 

- członkowie rady wychowanków internatu, 

- członkowie rady uczniowskiej szkoły. 

5. Rada wychowanków Ośrodka jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków Ośrodka. 
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6. Rada wychowanków może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz 

dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie w sprawach dotyczących realizacji podstawowych 

praw wychowanków. 

7. Samorząd wychowanków jest organem przedstawicielskim wszystkich wychowanków 

Ośrodka. 

8. Rada Wychowanków wybierana jest w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym przez 

wszystkich uczniów wchodzących w skład Ośrodka. 

9. Samorząd współpracuje z innymi organami Ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących 

placówki, a w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków, takich jak: 

- prawo do zapoznania się z planami i programami nauczania, ich treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

- prawo do wpływu na organizację życia w Ośrodku umożliwiającą zachowanie 

właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a wypoczynkiem i możliwością 

rozwijania własnych zainteresowań, 

- prawo wybierania opiekuna samorządu i wydawania gazetki szkolnej. 

§ 21 

1. W Ośrodku funkcjonuje komisja d/s pomocy materialnej wychowankom, 

która powoływana jest przez radę pedagogiczną. 

W skład komisji wchodzą:   

    - dyrektor Ośrodka, 

            - wychowawca internatu, 

            - przedstawiciel rady pedagogicznej, 

            - przedstawiciel rady rodziców, 

            - pedagog szkolny. 

      3. Podstawowym zadaniem komisji jest rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy 

     materialnej wychowankom Ośrodka znajdującym się przejściowo lub trwale 

     w trudnej sytuacji socjalnej.  

4. Komisja pomocy materialnej funkcjonuje na podstawie  regulaminu zatwierdzonego 

    przez radę pedagogiczną Ośrodka. 

§ 22 

1. W ramach realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo 

rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Ośrodka. 

2. W celu realizacji działań statutowych Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe od 

organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i fizycznych. 

3. Pozyskane środki finansowe od instytucji wymienionych w § 22 p 2 wpłacane są na 

dochody Ośrodka. Sposób gospodarowania nimi określają odrębne przepisy. 

IV. Pracownicy Ośrodka 
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§ 23 

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników: 

- pedagogicznych – nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa, 

- ekonomicznych i administracyjnych, 

- obsługi ( sprzątaczki, dozorców, konserwatora ). 

2. Nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia 

dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

3. Zakres zadań i czynności poszczególnych pracowników ustala na piśmie dyrektor 

Ośrodka w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

4. Do zadań głównego księgowego Ośrodka należy w szczególności: 

- prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami, 

- prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi 

zasadami, 

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących  

w dyspozycji Ośrodka, 

- kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowy i ich księgowanie, 

- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

Ośrodka dotyczących rachunkowości, 

- opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza. 

4. Do zadań specjalisty ds. kadr i płac należy w szczególności: 

- sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- prowadzenie kart wynagrodzeń, kart ewidencji obecności w pracy pracowników, 

- rozliczanie deklaracji ZUS-u i podatkowych, 

- sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac dla GUS, 

- prowadzenie akt osobowych.   

5. Do zadań sekretarza szkoły należy w szczególności: 

a) prowadzenie czynności kancelaryjnych: 

- przyjmowanie korespondencji Ośrodka, 

- przepisywanie pism uprzednio zredagowanych przez dyrektora i innych 

pracowników administracji, 

- bieżące załatwianie spraw, 

- prowadzenie rejestru urlopów, zwolnień lekarskich,  

- wydawanie uczniom i pracownikom legitymacji, 

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

- sporządzanie dokumentacji związanej z ruchem kadrowym.   

b) prowadzenie dokumentacji wychowanków. 

c) prowadzenie kasy. 
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§ 24 

1. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich 

zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowania ich godności osobistej. 

2. Pozostali pracownicy Ośrodka zatrudnieni na stanowiskach, na których niezbędny jest 

bezpośredni kontakt z wychowankami, powinni zaznajomić się z potrzebami  

i możliwościami psychofizycznymi dzieci niepełnosprawnych. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić 

pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

5. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do 

osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora ośrodka lub skierować tę osobę do dyrektora. 

6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 

ośrodka o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

§ 25 

1. Do szczegółowych zadań nauczycieli i wychowawców należy: 

- zaznajomienie się z informacjami w dokumentacji pedagogicznej i psychologicznej  

wychowanka, 

- planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem   

intelektualnych potrzeb i możliwości wychowanka,                                      

      - tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka i przygotowanie go do   

   możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: 

1) stosowanie odpowiednio dobranych metod, form pracy i środków dydaktycznych 

ułatwiających wychowankowi percepcję treści programowych i rozwijanie jego 

zainteresowań i uzdolnień, 

2) kompensowanie i korygowanie niedoborów poznawczych, społecznych  

i sprawnościowych, 

3) wdrażanie do różnych form życia zespołowego, 

4) wyrabianie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, 

  - dbanie o estetykę sal dydaktycznych i innych pomieszczeń, powierzony sprzęt i pomoce    

     naukowe, wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

  - systematyczne doskonalenie swoich umiejętności metodycznych i podnoszenie wiedzy    

     merytorycznej, 

 - ocenianie pracy dziecka w sposób bezstronny, obiektywny i zindywidualizowany.  

2.  Do zadań wychowawcy klasy i grupy internatowej należy: 

- sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności poznanie 

warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego, 

- systematyczne konsultacje z rodzicami (opiekunami), lekarzem, psychologiem  

i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju uczniów, 

- organizowanie współpracy z innymi nauczycielami, uzgadnianie z nimi i koordynacja 
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działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na dzieci, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka, 

- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków, rozwój inicjatywy, 

samodzielności i aktywności społecznej, 

- systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji klasy i grupy wychowawczej. 

3. Wychowawca ustala tematykę i formy zajęć organizowanych z grupą wychowawczą. 

4. Wychowawcy klas i grup odpowiedzialni są za organizowanie współpracy z rodzicami 

wychowanków. 

§ 26 

1. W Ośrodku zatrudnia się psychologa szkolnego. 

2. Do zadań psychologa Ośrodka należy: 

- obserwacja i diagnostyka psychologiczna dzieci przyjmowanych do placówki, 

    - prowadzenie badań psychologicznych i opieka postdiagnostyczna nad uczniami 

      szkoły i wychowankami internatu, systematyczna współpraca z rodzicami dzieci    

      wymagającymi specjalnej pracy terapeutycznej, 

- prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi wykazującymi zaburzenia 

     w zachowaniu i wymagającymi specjalnych metod oddziaływania wychowawczego 

- pomoc nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

- stały kontakt z miejscową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla potrzeb placówki. 

§ 27 

1. W Ośrodku zatrudnia się pedagoga szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga Ośrodka należy: 

1.) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w ośrodku , 

2.) troska o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

3.) udzielanie pomocy uczniom klas gimnazjalnych w prawidłowym wyborze zawodu,       

4.)  pomoc wychowawcom klas gimnazjalnych w przygotowaniu dokumentacji do szkół    

   zawodowych, 

5.) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich 

trudności w wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 

6.)  przeciwdziałanie objawom niedostosowania społecznego: 

7.)  analiza dokumentacji uczniów przyjętych do szkoły, badanie i ocenianie wspólnie z 

psychologiem funkcji psychofizycznych i umiejętności dzieci przyjętych do szkoły, 

8.) współpraca z organizacjami i  instytucjami ze  środowiska lokalnego  

zainteresowanymi problemami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, 

9.)  podejmowanie działań w zakresie profilaktyki wychowawczej, 

10) udzielanie wychowankom indywidualnej opieki pedagogicznej, 

11.)  rozpoznanie przypadków rodzin wymagających pomocy materialne. 
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§ 28 
Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za organizowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na zasadach określonych przez MEN. 

§ 29 
1. W Ośrodku powołuje się stanowiska wicedyrektora Ośrodka i kierownika internatu. 

2. Powołanie na stanowiska wicedyrektora i kierownika internatu dokonuje dyrektor Ośrodka 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego. 

3. W przypadku zwiększenia liczby wychowanków Ośrodka lub rozszerzenia zadań 

Ośrodka mogą być - za zgodą organu prowadzącego - tworzone inne stanowiska 

kierownicze zgodne z obowiązującymi przepisami. 

§ 29a 
1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego współdziałania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji określonych prawem.  

2. Określa się zasady współdziałania poszczególnych organów szkoły w granicach swoich 

kompetencji określonych prawem:  

1) Zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania w granicach kompetencji 

określonych ustawą i statutem.  

2) Wspólne rozwiązywanie problemów i omawianie ich na radzie pedagogicznej.  

3) Zapewnienie przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych  

i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:  

a) organizowanie zebrań wychowawcy z klasową radą rodziców, z samorządem klasowym,  

b) organizowanie spotkań dyrektora z przedstawicielami rady rodziców i samorządem 

uczniowskim,  

c) organizowanie apeli szkolnych.  

§ 29b 
1. W razie zaistnienia konfliktów lub sporów pomiędzy  organami szkoły, w których jedną ze 

stron nie jest dyrektor, spór rozstrzyga dyrektor szkoły przy współudziale 

zainteresowanych stron.  

2. Strony mają prawo odwołać się od podjętej decyzji do organu nadzorującego szkołę w 

terminie do 14 dni.  

3. W przypadku konfliktu, w którym jedną ze stron jest dyrektor i nie osiągnie się 

porozumienia na drodze negocjacji lub mediacji, spór rozstrzyga organ nadzorujący 

szkołę 

V. Wychowankowie - rekrutacja 

§ 30 
1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną , zakwalifikowane 

do kształcenia specjalnego i skierowane przez Starostę Krakowskiego na podstawie 
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orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów 

dziecka. 

2. W szczególnych przypadkach dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.  

3. W celu pełnego rozwoju i integracji ze środowiskiem rówieśniczym, wychowankowie 

objęci  nauczaniem indywidualnym uczestniczą (w miarę możliwości) w zajęciach gimnastyki  

korekcyjnej i muzyki oraz uroczystościach i imprezach szkolnych (pod opieką nauczyciela  

 i rodziców).   

4. Do Ośrodka mogą być przyjęci uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie   

kształcenia specjalnego na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. 

1) W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z Powiatu Krakowskiego 

2..) Nie przyjmuje się ponownie uczniów skreślonych dyscyplinarnie. 

3.) Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie w ciągu całego roku szkolnego 

 

§ 31 

1. Wychowankom przysługuje prawo do: 

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki 

specjalnej oraz higieny pracy umysłowej, 

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

 i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

-szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym, 

- swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

- rozwijania zainteresowań, 

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce, 

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole. 

 2. Wychowanek ma obowiązek: 

- przestrzegania przepisów niniejszego statutu i regulaminów obowiązujących w Ośrodku, 

- czynnego i aktywnego uczestniczenia w procesie rewalidacji podczas nauki w szkole i 

pobytu w internacie, 

- czynnego i aktywnego uczestniczenia w życiu Ośrodka na miarę swych możliwości, 

- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku. 

3. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na 

nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do 

sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać 

się do biblioteki, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. 

4. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace 

polecone przez nauczyciela do wykonania w domu. 



 

 

 

 

20 

5. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może 

być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym 

nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo 

kopia). 

6. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez 

uczniów na terenie szkoły określa zarządzenie dyrektora Ośrodka. Projekt zarządzenia 

powinien być zaopiniowany przez radę rodziców i organ samorządu uczniowskiego. 

7. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. 

Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

8. Określa się następujące zasady ubierania uczniów na terenie szkoły: 

1). Uczniowie Ośrodka nie mają obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego; 

2). Chłopcy zobowiązani są do noszenia granatowych lub czarnych spodni  oraz bluzy 

lub podkoszulki w stonowanych kolorach. Dziewczynki zobowiązane są do noszenia 

spódniczki lub spodni w kolorze niebieskim lub czarnym oraz bluzki lub podkoszulki 

w stonowanych kolorach.  

3). Określa się strój galowy podczas uroczystości szkolnych- wszyscy uczniowie 

Ośrodka zobowiązani są do  noszenia białej koszuli lub bluzki oraz czarnych lub 

granatowych spodni (chłopcy) lud spódnicy (dziewczynki). 

9. Dyrektor Ośrodka może w porozumieniu z radą rodziców  w określonych  sytuacjach, 

zwolnić ucznia znoszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną 

organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dysfunkcje intelektualne. 
 

§ 32 

1. Za wzorową postawę, wybitne osiągnięcia oraz pracę społeczną wychowanek może 

zostać nagrodzony: 

- pochwałą wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy, 

- pochwałą na apelu szkolnym, 

- pochwałą Dyrektora 

- listem pochwalnym do rodziców ucznia, 

     - nagrodą rzeczową i dyplomem, 

     - bezpłatnym udziałem w wycieczkach i imprezach szkolnych, 

     - wpisaniem do Kroniki Szkoły wyróżniających się absolwentów. 

2. Za nieprzestrzeganie zasad współżycia międzyludzkiego oraz regulaminów 

obowiązujących w Ośrodku wychowanek może być ukarany: 

- upomnieniem przez wychowawcę lub nauczyciela wobec klasy, 

- upomnieniem lub naganą przez dyrektora szkoły, 

- upomnieniem na apelu szkolnym wobec wychowanków, 

- przeniesieniem do klasy równoległej, 
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- poniesieniem do innej szkoły, 

- skreśleniem z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów ZSZ), 

3. O karze powiadomić należy rodziców.  

4. Od kary udzielonej przez wychowawcę służy  prawo odwołania do dyrektora szkoły. 

VI. Dokumentacja i przepisy końcowe. 

§ 33 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą: 

- przebiegu nauczania wychowanków, 

- pobytu w Ośrodku. 

2. Wykaz dokumentacji prowadzonej w Ośrodku określają odrębne przepisy. 

                         § 34 
Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 35 
1. Ośrodek jako powiatowa jednostka budżetowa finansowana jest z budżetu  powiatu. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków  ustalonych 

przez Dyrektora Ośrodka na podstawie parametrów ustalonych  przez Radę Powiatu. 

3. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo-księgową oraz materiałową. 

4. Zasady gospodarowania finansami Ośrodka określają odrębne przepisy dotyczące 

jednostek budżetowych. 

§ 36 

1. Niniejszy statut został skonsultowany z radą rodziców oraz uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną Ośrodka w dniu 15-06-1998 r. 

2. Sprawy nie uregulowane w statucie określają przepisy ogólnie obowiązujące w resorcie 

edukacji. 

3. Ostatnią zmianę w statucie dokonano uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 19.11 2015 r. 

4. Dyrektor Ośrodka po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu. 


