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SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO 

IM. BOLESŁAWA PRUSA 
 

w  GRODKOWIE 
 
 
 
 

(tekst jednolity z dnia 28.11.2011r)  
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Podstawę prawną statutu stanowią: 
 
 
        1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004r ze zm).     
                                                                                                                                                                                                       
        2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych 
statutów placówek publicznych ( Dz.U. nr 52 poz. 466 z 2005r ) 
 
        3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
statutów  publicznego  przedszkola oraz publicznych szkół  
(Dz.U.  Nr 61, poz. 624 z późn.zm.)      
    
         4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada  2010r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                        
i placówkach (Dz.U. Nr 228 poz. 1487 ze zm.). 
 
         5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń                  
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych (Dz.U. Nr 173 poz. 1072 z 2008r z późn.zm.). 
 
         6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych (Dz.U. Nr 26 poz. 232 ze zm.).  
 
         7. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.                         
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji                  
(Dz. U. Nr 23 poz. 225 z późn.zm.)     
     
         8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                                       
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 poz. 17 z 2009r.). 
 
         9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.09.2008r  sprawie sposobu i trybu 
organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego                            
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieŜy    (Dz.U. Nr 175 poz. 1086 ze zm).       
  
          10. Uchwała nr VII\29\99 z dnia 24 marca 1999r. w sprawie powołania Publicznego 
Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie. 
 
          11. Uchwała Nr X\43\99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie 
połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego               
w Zespół Szkół Specjalnych w Grodkowie. 
 
          12. Uchwała Nr XXXIII\239\2002 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2002r.                                
w sprawie załoŜenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej w Grodkowie. 
 
          13. Uchwała Nr IV\35\2003 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie 
włączenia Szkoły Zasadniczej Specjalnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej                   
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do Zespołu Szkół Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                             
w Grodkowie. 
 
         14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 83 poz. 562 z 2007r 
ze zm.). 
 
         15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów                
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców  za pobyt ich dzieci w tych 
placówkach( Dz.U.Nr.109 poz.631  z 2011r)  
 
        16. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie 
organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r ze zm. ) 
 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół                     
( Dz. U. nr 35 poz.222 ) 
 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad 
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy upośledzonych umysłowo 
w stopniu głębokim ( Dz. U. z 1997r nr 14 poz.76 ) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U. nr 15 poz. 142 ze zm. ost. zm. Dz. U.        
nr 54 poz. 442 z 2009r ) 

 

  20. Uchwała nr XLV/300/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                     
w Grodkowie. 
 
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach ( Dz.U. nr 228 poz. 1487 z 2010r ). 
 
 22.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach                            
oraz w ośrodkach ( Dz. U. nr 228 poz.1489 z 2010r ).  
 
 
     23. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 stycznia 1997r w  
Sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ( Dz.U. nr 14 poz. 76 z 1997r ze zm. )  
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ROZDZIAŁ  1 

 

Nazwa i główne zadania Ośrodka 
 

§ 1 
 

1  Nazwa i typ placówki 
 
        
    1/ Nazwa placówki                      - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
                                                           
                                                            imienia Bolesława Prusa. 
 
        

 2/ Typ placówki                            -  Bez obwodowa placówka dydaktyczno- opiekuńczo- 
wychowawcza dla dzieci i młodzieŜy  niepełnosprawnej           
z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i głębokim,                                        
oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi 

 
                                                                                                                                                                                                   
     3/ Siedziba                                    - Grodków ul. Krakowska 31, woj. opolskie. 
 
 
    4/ Organ prowadzący                     - Rada Powiatu w Brzegu. 
 
 
    5/ Organ nadzorujący                     - Kurator O światy w Opolu.  
  
    
    6/ W Ośrodku uŜywa się następującej pieczęci:   
                                                          
 
                                      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                                                                    
                                                         w Grodkowie 
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    7/ Ośrodek dysponuje mieniem powiatu niezbędnym do wykonywania zadań statutowych 
Mienie, o którym mowa w pkt.7 jest przekazywane przez Zarząd Powiatu w drodze umowy 

uŜyczenia lub decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. 
         Ośrodek posiada w trwałym zarządzie mienie Starostwa Powiatowego w Brzegu tj.: 

  1) 2 budynki szkoły  ( E, F), 
         2)  budynek (M), 

  3)  budynek administracyjno – gospodarczo – mieszkalny (J), 
  4)  budynek mieszkalny (H), 
  5)  garaŜe, 
  6)  budynek klaso - pracownia (ogrody),  
  7)  budynek pracowni ogrodniczej z magazynem i kotłownią, 
  8)  stodoła, 
  9) magazyn  z rampą, 

    8/ Łączna powierzchnia Ośrodka to 8,45 ha (budowle, drogi i place), 
    9/ Ośrodek moŜe wynajmować pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w trwałym  
           zarządzie,    
   10/  Miejsce pobytu wychowankom Ośrodek zapewnia w budynku grup wychowawczych przy ul. 
Krakowskiej 20.      
         
 2. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej i sztandarze opuszcza się słowo        
      "specjalny". 
 
 3. Ośrodek posiada własny sztandar. 
 
4. Ośrodek i wszystkie szkoły wchodzące w jego skład posiadają własne regony, pieczęcie oraz 
wspólny NIP.  
 
5. Ośrodek jest placówką dla dzieci i młodzieŜy upośledzonych umysłowo, które z racji swojej 
niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscach zamieszkania.  
 
6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Ośrodku naleŜy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy im. Bolesława Prusa w Grodkowie.  
 

 
§ 2 

 
1.  W  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  działają następujące jednostki 
organizacyjne:      
     1/  Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna o strukturze organizacyjnej klas I-VI, 
     2/ Publiczne Gimnazjum Specjalne o trzyletnim cyklu kształcenia, 
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  3/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna – szkoła ponadgimnazjalna o okresie nauczania 
nie krótszym niŜ 2 lata i nie dłuŜszym niŜ 3 lata, 
     4/ Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o trzyletnim cyklu kształcenia.  
     5/ Grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieŜy uczniów w/w szkół  
 

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzieŜ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim   
w następujących zawodach: 

       1/  kucharz małej gastronomii, 
       2/  zbrojarz – betoniarz,  
       3/ malarz-tapeciarz, 
       4/ ogrodnik, 
       5/  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 
     1)  Istnieje moŜliwość kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w  innych zawodach.                  

Kierunki kształcenia mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami wychowanków                                  
i rynku pracy w porozumieniu z organem prowadzącym.  

 
  3. Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym tworzy się Publiczną 

Szkołę     Specjalną Przysposabiającą do Pracy w zawodzie - ogrodnik o trzyletnim cyklu 
kształcenia. 

      Przewiduje się równieŜ moŜliwość kształcenia w innych zawodach. Kierunki kształcenia mogą 
być modyfikowane zgodnie z potrzebami wychowanków w porozumieniu z organem 
prowadzącym.  

 
  4. Wszystkie jednostki wymienione w ust. 1.  pkt. 1-4 działają na podstawie aktów powołania. 
 
  5.  ZaleŜności organizacyjne jednostek określa Statut Ośrodka.       
 
  6. Obsługę administracyjną i ekonomiczną jednostek wymienionych w  § 2. ust. 1 zapewnia    
       Ośrodek.     
 
 

§ 3 
 

1.  Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, która:  

   1/ Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

   2/ Upośledzonej umysłowo ze współistniejącą niepełnosprawnością ruchową lub autyzmem                      

i niepełnosprawnościami sprzęŜonymi objętych nauczaniem indywidualnym lub zajęciami 

rewalidacyjno - wychowawczymi.  

2. Ośrodek zapewnia: 
1/ realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2/ odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 
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3/ zajęcia specjalistyczne, 

4/ zajęcia rewalidacyjne, 

5/ integrację ze środowiskiem rówieśniczym, 

6/ przygotowanie uczniów do samodzielności w Ŝyciu dorosłym. 

 
3. Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego skierowani przez Starostę Powiatu w Brzegu  na wniosek rodziców lub opiekunów 
lub umieszczonych na mocy orzeczenia sądu rodzinnego.  

 
4. Ośrodek jest placówką oświatowo - wychowawczą opieki całodobowej.  
 
5. Ośrodek moŜe prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku i rehabilitacji                

dla dzieci i młodzieŜy zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
6. W Ośrodku moŜe być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia działalność 

wspomagająca rozwój dzieci i młodzieŜy.  
 
7. Ośrodek moŜe prowadzić współpracę z placówkami zagranicznymi.  
 
 
 

ROZDZIAŁ  II 
 

Cele i zadania Ośrodka 
 

§ 4 
 
1. Cele i zadania Ośrodka wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczy 

Ośrodka i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów. 
 
2. Ośrodek tworzy właściwe warunki edukacyjne, wychowawcze, zdrowotne i materialne, 

umoŜliwiające wychowankom prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji, 
rehabilitacji       i integracji.  

 
3.  Nadrzędnym celem Ośrodka jest:  

„Wdra Ŝanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie                       
w integracji  
ze środowiskiem. Rozwój, zaradność, samodzielność, uŜyteczność Ŝyciowa”.  
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4. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych, wydanych 
na jej podstawie, a w szczególności:  
1/ UmoŜliwia osiągnięcia wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym im zakresie,   

za pomocą specjalnych metod.  
2/ Zapewnia realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacji 

indywidualnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauka jest obowiązkowa do 
ukończenia 18 roku Ŝycia.  

3/ Udziela wychowankom pomocy oraz zapewnia opiekę pedagogiczno – psychologiczną 
poprzez:  
a) opracowywanie indywidualnych programów wychowania i nauczania,  
b) zatrudnienie specjalistów /min. pedagog psycholog, terapeuta, logopeda, rehabilitant/,  
c) prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, psychologicznej, resocjalizacyjnej                                   

i socjologicznej,  
d) współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami 

wspierającymi nieletnich,  
e) indywidualne doradztwo i rozmowy z pedagogiem i psychologiem,  
f) stałą współpracę ze środowiskiem rodzinnym i wspomaganie wychowawczej roli rodziny.  

   4/ UmoŜliwia rozwój zainteresowań wychowanków w ramach zajęć pozalekcyjnych i organizacji 
szkolnych.  

   5/ Pomaga wychowankom w nauce oraz odrabianiu zadań domowych.  
   6/ Przygotowuje wychowanków do wykonywania zawodu poprzez praktyczną naukę zawodu              

i zajęcia przysposabiające do pracy zawodowej.  
   7/ Realizuje naukę religii zgodnie z Rozporządzeniem MEN  
   8/ Zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej.  
   9/ UmoŜliwia podtrzymanie toŜsamości narodowej, językowej i religijnej.  
 10/ Zapewnia wychowankom właściwe warunki ich rozwoju.  
 11/ Zapewnia opiekę całodobową wychowankom.  
 
 

§ 5 
1.   Ośrodek realizuje cele i zadania, o których mowa w ust. 4 z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa, zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:  
 

1/  Naukę szkolną w następujących etapach kształcenia:  
     a) I etap edukacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

b) I etap edukacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi,  

       c) II etap edukacyjny – oddziały IV – VI szkoły podstawowej dla uczniów                                
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

                d) II etap edukacyjny – oddziały IV – VI szkoły podstawowej dla uczniów                                
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,                                        
oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi,  
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                e) III etap edukacyjny – oddziały I – III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym                w stopniu lekkim,  

                f) III etap edukacyjny – oddziały I – III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem                      
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi,  

               g) IV etap edukacyjny – oddziały I – II zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów                    
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

                h) IV etap edukacyjny – oddziały I – III szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów                             
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,                                                  
oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, 

 
          2/ Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej i rewalidacyjnej,                            

w szczególności poprzez:  
a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  
b) zajęcia stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej  „Metodą Tomatisa”, 
c) terapii EEG Biofeedback,  
d) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  
e) usprawniające techniki szkolne,  
f) zajęcia korygujące wady mowy,  
g) zajęcia korekcji  wad postawy, 
h) muzykoterapii,  
i) rehabilitacji ruchowej  wspierającej rozwój fizyczny ucznia,  
j) zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa, pedagoga zgodnie                              

z uprawnieniami   i obowiązującymi przepisami,  
k) inne formy zajęć wspierających rozwój ucznia w miarę pozyskiwanych środków                     

i specjalistów.  
 

3/ Organizowanie uczniom z dysfunkcją narządu ruchu uniemoŜliwiającą uczęszczanie                
do szkoły, uczniom przewlekle chorym i innym trwale lub okresowo niezdolnym do 
nauki i wychowania  w warunkach szkolnych nauczania indywidualnego w wymiarze 
zgodnym z obowiązującymi przepisami.  

 
4/ Organizowanie uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim zajęć 

rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz 
indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych we współpracy z rodzicami  

                a) zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, 
określone w odrębnych przepisach. Na stanowisku nauczyciela moŜe być zatrudniony 
psycholog lub pedagog, 

             b) opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, 
                c) opiekę podczas zajęć prowadzonych w domu rodzinnym zapewniają rodzice ( prawni 

opiekunowie )  
                d) wymiar zajęć, w zaleŜności od moŜliwości psychofizycznych  oraz specyficznych 

potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć wynosi: 
                 - 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, 
 
 
 



 10

                   - 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych, 
                e) liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4 
 
          5/ Organizowanie zajęć twórczych, artystycznych, praktycznych i sportowych rozwijających  

zainteresowania i zdolności uczniów.  
 

6/ Prowadzenie zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, wychowawczych, zajęć sportowych       
i kół zainteresowań realizowane jest przez nauczycieli i wychowawców posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.  

 
7/  Udział wychowanków w Ŝyciu społecznym i kulturalnym szkoły, grup wychowawczych                             

i środowiska.  
8/ Organizowanie wypoczynku wychowanków, rekreacji i rozrywki.  
 
9/ Realizację zajęć przygotowujących wychowanków do samodzielnego Ŝycia.  
 
10/ Zespoloną działalność rewalidacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną nauczycieli, 

pedagoga, wychowawców, pracowników słuŜby zdrowia oraz personelu administracyjno 
obsługowego.  

 
11/ Stałą współpracę z rodzicami polegającą na organizowaniu spotkań, celem omówienia 

problemów związanych z wychowaniem i nauczaniem, udziale rodziców w pracach rady 
rodziców oraz pracach na rzecz szkoły.  

 
12/ Współdziałanie ze środowiskiem (mieszkańcami, urzędami, organizacjami 

społecznymi, zakładami pracy) w celu zapewnienia wychowankom maksymalnego 
udziału w Ŝyciu społecznym  i kulturalnym bliŜszego i dalszego otoczenia.  

 
13/ Stałe wzbogacanie bazy materialnej w sprzęt i nowoczesne środki dydaktyczne, 

naukowe i rehabilitacyjne. 
 

           14/ Respektowanie zasad nauk pedagogicznych, przepisów prawa, zobowiązań 
wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji                        
o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  

 
2. Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty.  
 
3. Szkoły  dąŜą do osiągnięcia moŜliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im 

zakresie za pomocą specjalnych metod. Realizują ponadto: 
    1/ podstawy  programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN,  
    2/ szkolne plany nauczania, zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka,  
    3/ szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,      
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    4/ Wewnątrzszkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną , funkcjonujący 
jako odrębny dokument,  

   5/ Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny obejmujący w sposób             
        całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.    
    6/ dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie     

opracowują i modyfikują indywidualne programy edukacyjne.     
                                      
4.  Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w szczególności: 
       1/ przygotowuje uczniów do funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, 
       2/ kształci i doskonali umiejętności związane z porozumiewaniem się, samodzielnością, 

spędzaniem wolnego czasu, wykonywaniem zadań szkolnych, profilaktyką zdrowotną,  
       3/ przygotowuje uczniów do okresu dojrzewania,  
      4/ wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny uczniów, 
      5/ wspomaga indywidualny rozwój ucznia, 
      6/ kształtowanie mowy umoŜliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem  
      7/ przekazywanie uczniom, w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym 

środowisku przyrodniczym i technicznym  
      8/ wdraŜanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych   
 
5.  Publiczne Gimnazjum Specjalne – głównym celem poza celami określonymi w ustawie jest                  

w szczególności przygotowanie do Ŝycia w integracji ze społeczeństwem poprzez: 
       1/ osiąganie moŜliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą 

specjalnych metod,  
 2/  przygotowanie do dalszej nauki, do wykonywania zawodu.  
       3/  wprowadzenie  uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich, 
       4/  rozwijanie  u uczniów samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych, 
       5/  umoŜliwienie  uczniom rozwój talentów, zainteresowań poznawczych na miarę bazy, 

dydaktycznej szkoły i posiadanych środków, 
       6/ kształtowanie szacunku  do tradycji, historii państwa i regionu, 
       7/ rozbudzenie  postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych                                       

i światopoglądowych, 
       8/ umoŜliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
       9/  umoŜliwia uczniom udział w realizacji projektów edukacyjnych. 
 
6.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna w szczególności: 
      1/ wyposaŜa uczniów w podstawowy kanon wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przygotowuje 

ich do wykonywania zawodu,  
      2/ przygotowuje do Ŝycia w rodzinie, społeczeństwie, demokratycznym państwie                               

i zjednoczonej Europie, 
      3/  wyposaŜa w umiejętność poruszania się po rynku pracy, 
      4/  kształci umiejętności komunikowania się i pracy w zespole. 
      5/ sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych moŜliwości 
      6/ kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy    

oraz udziela uczniom wsparcia psychologicznego i opiekuńczo – wychowawczego. 
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 7.  Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – głównym celem szkoły jest:   
      przygotowanie młodzieŜy do jak najpełniejszego samodzielnego Ŝycia w integracji                   

ze    społeczeństwem poprzez stworzenie uczniom moŜliwości rozwoju w dostępnym               
im zakresie, za pomocą specjalnych metod „ Rozwój, zaradność, samodzielność, 
uŜyteczność Ŝyciowa” 
 
1/ Zadania wychowawcze szkoły ukierunkowane są na:  

a) wszechstronny rozwój osobowy na miarę moŜliwości wychowanka, 
b) umiejętność właściwego komunikowania się, 
c) poznawanie siebie i innych, 
d) wzajemny szacunek i tolerancję, 
e) współdziałanie i współodpowiedzialność, wdraŜanie do pełnienia ról społecznych,  
f) dociekliwość poznawczą i twórczą ekspresję 
g) odkrywanie własnych moŜliwości i poszukiwanie swojego miejsca w świecie, 
h) wraŜliwość wobec środowiska naturalnego,  
i) umiejętność dokonywania wyborów i pokonywania trudności. 

 
2/ Szkoła wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzy pozytywnie 

oddziałujące środowisko wychowawcze.   
  
            3/ Szkoła przysposabia uczniów do pracy, a w szczególności kształtuje określone   

umiejętności i nawyki praktyczne oraz sferę zachowań, która obejmuje rzetelność   
wykonywanej pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy.  

 
           4/ Szkoła kształtuje umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współŜycia 

w grupie przygotowuje uczniów do integracji ze społeczeństwem. 
  
           5/ Szkoła doskonali nabyte umiejętności przydatne w Ŝyciu codziennym i przysposabia                 

do samodzielnego Ŝycia.  
 
   8.  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują przede wszystkim; 

a) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i moŜliwości 
uczestnika, 

b) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym 
indywidualnym moŜliwościom uczestnika, 

c) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie duŜej i małej motoryki, wyrabianie 
orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, 

d) wdraŜanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach 
Ŝycia, 

e) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę 
rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania               
w otoczeniu, 

f) kształtowanie umiejętności współŜycia w grupie, 
g) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, moŜliwości i zainteresowań 

uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.  
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h) Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we 
współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu 
kwalifikacyjnym. 

 
 9.  Ośrodek realizuje zadania edukacyjno – wychowawcze:  
 

1/ W szkołach realizuje:  
a) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez 

MEN,  
b) szkolne plany nauczania, ustalone przez Dyrektora Ośrodka,  
c) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników nauczania 

wybrane programy wraz z wybranymi podręcznikami, ustalone zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami,  

d) wewnątrzszkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną i będący 
rejestracją osiągnięć wychowanków zarówno w szkole jak i grupach 
wychowawczych.  

 
2/ Ośrodkowy Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny obejmujący w sposób 

całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Program 
Profilaktyczny  Ośrodka uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
do 30 września kaŜdego roku. Stanowią one odrębne dokumenty placówki.  

         a) jeŜeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego                          
i profilaktyki,  
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór  
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,  

     b) wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek 
realizować Program Wychowawczy Ośrodka,  

     c) treści wychowawcze realizuje się na zajęciach edukacyjnych, opiekuńczych                     
oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych,  

     d)  zadania wychowawcze ukierunkowane są na:  
a. wszechstronny rozwój osobowy na miarę moŜliwości wychowanka,  
b. umiejętność właściwego komunikowania się,  
c. poznawanie siebie i innych,  
d. wzajemny szacunek i tolerancję,  
e. współdziałanie i współodpowiedzialność, wdraŜanie do pełnienia ról społecznych,  
f. dociekliwość poznawczą i twórczą ekspresję,  
g. odkrywanie własnych moŜliwości i poszukiwanie swojego miejsca w świecie,  

  h. wraŜliwość wobec środowiska naturalnego,  
i. umiejętność dokonywania wyborów i pokonywania trudności,  

       e) co roku opracowywane są i zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną priorytetowe 
projekty edukacyjno – wychowawcze realizowane przez cała społeczność Ośrodka 
zgodnie   
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         z potrzebami młodzieŜy i zadaniami wybranych treści edukacyjnych, kształtujące wśród 

wychowanków postawy patriotyczne, prozdrowotne, proekologiczne itp.,  
       f) zajęcia wychowawcze w szkole i grupach wychowawczych dostosowane są do potrzeb, 

moŜliwości, wieku, składu osobowego grup oraz zainteresowań wychowanków.  
 

10. Ośrodek zapewnia bezpieczeństwo i opiekę wychowankom poprzez:  
1/ Przyprowadzanie ich do szkoły na zajęcia edukacyjne i odbieranie po zajęciach przez 

wychowawców grup wychowawczych .  
2/ Sprawowanie opieki na zajęciach edukacyjnych i innych formach zajęć w szkole przez 

nauczycieli.  
3/ Organizowanie dyŜurów nauczycielskich w szkołach  podczas przerw zgodnie z planem 

opracowanym przez wyznaczonych nauczycieli.  
 

Ogólne zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyŜurów  
Nauczycielskich określa odrębny regulamin dyŜurów opracowany przez zespół 
nauczycieli.   

 

a) wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zaznajomienia się z planem dyŜurów                       
i pełnienia w wyznaczonych miejscach wg opracowanego harmonogramu                      
i określonych zasad,  

                        b) dyŜury odbywają się między lekcjami oraz podczas innych przerw w zajęciach 
edukacyjnych  – w budynkach  i przed budynkiem głównym  szkoły. Miejscem 
dyŜuru nauczycieli są: sale lekcyjne, korytarze, schody, sanitariaty, szatnie, tereny 
przyszkolne,  

                        c)  wszystkie dzieci powinny znajdować się w polu widzenia /obserwacji/ pełniących  
dyŜur nauczycieli,  

4/ Ciągłe sprawowanie opieki na zajęciach wychowawczych w grupach wychowawczych  
przez wychowawców.  

5/ Organizowanie opieki w porze nocnej, którą sprawują wychowawcy.  
6/ Sprawowanie opieki nad wychowankami podczas zajęć terenowych oraz w trakcie 

wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność                     
za wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia lub kierownik wycieczki                      
z opiekunami. KaŜda wycieczka poza teren Grodkowa  musi być zgłoszona do zastępcy 
dyrektora  Ośrodka poprzez wypełnienie karty wycieczki a wyjścia na teren Grodkowa 
zgłaszane i zapisywane w zeszycie wyjść, który znajduje się w pokoju nauczycielskim.  

            7/ Nauczyciel przez rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy 
pod względem bhp i p-poŜ.  

8/ KaŜdy nauczyciel zgłasza natychmiast Dyrekcji fakt zaistnienia wypadku i podejmuje 
działania zmierzające do udzielania pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 
Dalsze postępowanie zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.   

9/ Zasady bezpieczeństwa omawiane są na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych.  
10/ Wszyscy pracownicy Ośrodka przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie bhp.  
11/ W pracowniach i salach o zwiększonym zagroŜeniu (technika, informatyka, sala 

gimnastyczna,  świetlica i sala rehabilitacyjna) są opracowane regulaminy pracowni,              
z którymi nauczyciele zapoznają uczniów na początku roku szkolnego. 



 15

 
 
12/ W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność 

sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć                         
i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do moŜliwości 
fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.  

13/ W Ośrodku funkcjonują wewnętrzne regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa 
wychowanków podczas pobytu w Ośrodku i reagowania w sytuacjach zagroŜenia.  

 
 

§6 
 
1. Opieka w ośrodku polega na realizowaniu opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną 

systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, 
terapeutycznych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka                     
w oparciu o cele i zadania Ośrodka.  

 
2. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym takŜe pomoc materialna:  
1/ Zapewnienie moŜliwości spoŜycia ciepłego posiłku.  
2/ Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej: podręczniki, odzieŜ, przybory szkolne                 

lub rzeczy uzyskane nieodpłatnie od sponsorów, instytucji, fundacji i stowarzyszeń. 
 

 
§ 7 

 
1. Ośrodek współpracuje z właściwym terenowo Zespołem Opieki Zdrowotnej w celu zapewnienia 

opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.  
 
2. Ośrodek kształtuje środowisko wychowawcze, rozwija zaradność i samodzielność oraz proces 

integracji wychowanków wśród rówieśników i w społeczeństwie ludzi dorosłych.  
 
3. Ośrodek zapewnia wychowankom podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej i religijnej, 

przestrzegając zasad konstytucyjnych oraz przepisów wynikających z ustaw i rozporządzeń.  
 
4. Ośrodek współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 
świadczącymi pomoc specjalistyczną i poradnictwo na prośbę rodziców (opiekunów)                        
oraz w miarę potrzeb wynikających ze spostrzeŜeń nauczycieli.  

 
5. Ośrodek współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki, rewalidacji i profilaktyki m.in.:  
1/ Organizuje spotkania mające na celu wsparcie edukacyjne i szeroko rozumianą pomoc.  
2/ AngaŜuje rodziców (opiekunów prawnych) w Ŝycie kulturalne i sportowe placówki.  

     3/ UmoŜliwia rodzicom (prawnym opiekunom) uczestniczenie w opracowywaniu strategicznych   
dokumentów Ośrodka oraz ich realizowaniu.  
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6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:  

1) Znajomości programu wychowawczego i programu profilaktyki Ośrodka.  
2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.  
3) Uzyskiwania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.  
4) WyraŜania i przekazywania dyrektorowi Ośrodka, organowi prowadzącemu Ośrodek                  

i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Ośrodka.  
5) Znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów.  
6) Występowania z głosem doradczym lub opiniodawczym w sprawach dotyczących 

Ośrodka.  
7) Udziału w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych.  
 

7. Ośrodek organizuje wewnątrzszkolne doradztwo oraz zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  
 
8. Pedagog szkolny, wychowawcy bądź pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 
prowadzący zajęcia z orientacji zawodowej.  
 
9. Ośrodek rozwija formy współpracy z samorządem terytorialnym i środowiskiem lokalnym.  
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
Wewnątrzszkolny system oceniania 

 
§ 8 

 
1. Szczegółowe zasady ocenia, klasyfikowania oraz promowania uczniów reguluje 

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany przez zespół, opiniowany przez Radę 
Rodziców  i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, uwzględniający aktualne przepisy MEN 
w tym zakresie. Funkcjonuje jako odrębny dokument.  

 
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawiera przepisy i wymagania dotyczące oceniania, 

klasyfikowania oraz promowania na wszystkich etapach nauki uczniów o róŜnym stopniu 
niepełnosprawności, objętych róŜnymi formami nauczania.  

 
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawiera informacje i obowiązujące przepisy dotyczące 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, egzaminów zawodowych po zakończeniu 
kolejnych etapów nauki.  
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4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów przeprowadzania sprawdzianów                    

i egzaminów zewnętrznych, egzaminów zawodowych, po zakończeniu kolejnych etapów nauki 
regulują aktualne rozporządzenia i przepisy. 

  
5. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji i aktualizacji w odniesieniu do zmian                  

w obowiązujących aktach prawnych.  
 
6. Zmiany w WSO opracuje zespół, opiniuje Rada Rodziców i uchwala Rada Pedagogiczna.  
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Organy Ośrodka - kompetencje i zasady ich współdziałania 

 
§ 9 

 
1. Organami Ośrodka są : 
   1/ Dyrektor 
   2/ Rada Pedagogiczna 
   3/ Samorząd Wychowanków 
  4/ Samorząd  Uczniów 
  5/ Rada Rodziców 
    
2. Wymienione w ust. 1 organy pracują w oparciu o:  
1) Regulamin Rady Pedagogicznej Ośrodka.  
2) Regulamin Rady Rodziców.  
3) Regulaminy  Samorządów uczniów i wychowanków.  
 
                                  
                                      

§ 10 
1. Dyrektor Ośrodka 
   1/ kieruje bieŜąca działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki i reprezentuje ją                     

na zewnątrz, 
   2/  sprawuje nadzór pedagogiczny, 
   3/  realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej uprawnień, 
   4/  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność         

za ich prawidłowe wykorzystanie, 
   5/  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki, 
   6/  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
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2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli                         

i  pracowników nie będących nauczycielami. 
 
3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach : 

           1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, 
    2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom,   
    3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach    
          odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 
 
4. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną,  zespołem 

wychowawczym,  samorządem uczniowskim i rodzicami. 
 
5. Dyrektor moŜe skreślić wychowanka z listy wychowanków w przypadkach określonych  
    w  Statucie Ośrodka. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej                     

Ośrodka na wniosek pedagoga.  
 
6. Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i moŜliwości organizacyjne placówki 
ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
7. Dyrektor placówki w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców 

o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

 
8. Stawarza warunki do działania w placówce: 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.  

 
9. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 8 niezgodnych                   

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia  
    organ prowadzący placówkę. Organ prowadzący  uchyla uchwałę  w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z prawem. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 
                       
                                                       
           
 

§ 11 
Rada Pedagogiczna Ośrodka 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i rewalidacji.  
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni                        

w placówce.    
                                       
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka. 
 
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,               

w kaŜdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieŜących potrzeb.  

     1/  Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 

 2/  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane  
 przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. W tym 
 przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 
 działalność wychowawcza  lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
 wychowawczej i opiekuńczej placówki.  

 
5. Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną naleŜy:  

1/ Zatwierdzanie planów pracy placówki, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.  
2/ Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych                      

w Ośrodku  po zaopiniowaniu przez radę rodziców.  
3/ Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji wychowanków.  
4/ Opracowanie i uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  
5/ Uchwalanie Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktycznego                       

w porozumieniu z Radą Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
6/ Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
7/ Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.  
8/ Uchwalanie statutu i jego zmian 

 
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1/ Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                             
i pozalekcyjnych.  

2/ Projekt planu finansowego placówki.  
3/  Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień.  
4/ Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zadań dydaktycznych, 
wychowawczych   i opiekuńczych.  

 
5/ Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 
 

7.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Ośrodka albo jego zmian. 
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8. Rada Pedagogiczna moŜe wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce:  
 

1/ W przypadku określonym w ust. 7 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 
przedstawić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną             
w ciągu 14 dni   od otrzymania wniosku.  

 
9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy jej członków.  
 
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane. 
 
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a takŜe nauczycieli                
i innych pracowników Ośrodka.  

 
 
 

§ 12 
1. Samorząd Uczniów/Wychowanków stanowią wszyscy uczniowie Ośrodka.  
 
2. W szkołach i grupach wychowawczych  działają odrębne samorządy. 
 

  3. Celem samorządów jest : 
    1/  uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów                          

oraz  partnerstwo uczniów, wychowanków  i nauczycieli w realizacji celów wychowawczych 
szkoły, 

    2/  rozwijanie demokratycznych form współŜycia, przyjmowanie współodpowiedzialności                    
za jednostkę i grupę, 

 
    3/  kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie  warunków do aktywności 

społecznej.   
 
4. Do zadań samorządów naleŜy : 

  1/ Organizowanie społeczności do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych, 
  2/ Wypełnianie wobec władz Ośrodka roli rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej         

i wychowanków, 
  3/ Współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych, 

organizowaniu wypoczynku i turystyki, 
  4/ Inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za majątek 

Ośrodka oraz aktywności w pracach społecznie uŜytecznych, 
  5/ Rozstrzyganie sporów miedzy uczniami, współudział w rozwiązywaniu konfliktów na linii 

uczeń   nauczyciel – wychowawca,    
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    Samorząd moŜe, poprzez opiekuna samorządu, przedstawiać Radzie Pedagogicznej 
     lub bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka  wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka,               

a w szczególności: 
1) Prawa do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celami i stawianymi 

wymogami.  
2) Prawo do znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a w związku z tym prawo                  

do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  
3) Prawa do organizacji Ŝycia w Ośrodku, umoŜliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością rozwijania własnych 
zainteresowań.  

4) Prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej.  
5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, oświatowej                              

i informacyjnej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi                     
w porozumieniu   z dyrektorem Ośrodka.  

6) Prawo wyboru nauczyciela /wychowawcy pełniącego rolę opiekuna Samorządu 
Wychowanków.  

7) Prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.  

8) Samorząd moŜe poręczyć za wychowanka, któremu ma być wymierzona kara.  
9) Samorząd wydaje opinie o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków.  
 

5. Zakres działania i tryb wyboru samorządów określają ich regulaminy. 
 
6. Przedstawiciele samorządu nie biorą udziału w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.         

 
 
 

§ 13 
Rada Rodziców 

 
1. W Ośrodku działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców/opiekunów prawnych  

wszystkich uczniów Ośrodka.  
 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Ośrodka.  
 
3. Wybory do nowych Rad Rodziców odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:  
 

1/ Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.  
2/ Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców 

Ośrodka.  
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5. Do kompetencji Rady Rodziców naleŜy:  

1/ uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną Programu Wychowawczego Ośrodka 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane                
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.  

2/ uchwalanie Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

3/ Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i 
wychowania                  w placówce.  

4/ Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka.  
5/ Opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczycieli kończących staŜ.  
6/ Opiniuje zamiar podjęcia działalności w Ośrodku przez stowarzyszenie lub organizacje, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.  

7/ Opiniuje plan dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym. 
 
6. Rada Rodziców moŜe występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka.  

 
7. W celu wspierania działalności statutowej moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek 

rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady 
Rodziców.  

 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ  V  
Struktura   organizacyjna  Ośrodka 

 
 

§ 14 
 

1. Dla realizacji celów i zadań określonych niniejszym statutem w Ośrodku wyodrębnia się 
 następujące jednostki organizacyjne: 

     1/  Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną, 
     2/ Publiczne Gimnazjum Specjalne, 
     3/ Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 Specjalna, 
     4/ Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.  
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2. W Ośrodku uŜywa się pieczęci: 
      1/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w  Grodkowie, 
      2/  Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodkowie, 
      3/ Publiczne Gimnazjum w Grodkowie, 
      4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Grodkowie, 
      5) Publiczna Szkoła Przysposabiająca  do Pracy w Grodkowie 
 
 
 
 

§ 15 
 

1. Obsługę administracyjną i ekonomiczną zapewnia zespół administracyjny Ośrodka podlegający 
dyrektorowi. 

 
 

 
ROZDZIAŁ  VI 

Organizacja pracy Ośrodka 
 

§ 16 
 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieŜy 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 
UmoŜliwia dzieciom i młodzieŜy upośledzonej umysłowo, ze sprzęŜonymi 
niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

 
2. Ośrodek zapewnia:  

1) Całodobową opiekę.  
2) Warunki do nauki i wychowania w oddziałach, szkołach specjalnych, grupach 

wychowawczych.  
3) MoŜliwość realizacji celów rewalidacyjnych.  
 

3. W szkołach wchodzących w skład Ośrodka przewidziane są ferie letnie i zimowe.  
 
4. W miarę potrzeb, za zgodą organu prowadzącego Ośrodek moŜe funkcjonować w okresie ferii.  
 
5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich na kaŜdy rok szkolny opracowuje się na podstawie przepisów o organizacji 
roku szkolnego.  
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§ 17 

 
1. Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny opracowany    

przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia kaŜdego roku, zatwierdzony przez Radę Powiatu           
w Brzegu. 

 
2. W arkuszu organizacji, uwzględniającym wszystkie formy działalności w roku szkolnym, 

zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka łącznie z liczbą stanowisk 
kierowniczych, ogólna liczbę godzin dla poszczególnych form działalności oraz liczbę godzin 
przeznaczonych na zajęcia finansowane ze środków przydzielonych przez Radę Powiatu. 

 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
 
 

 § 18 
 

1. Uczniem szkoły podstawowej  specjalnej moŜe zostać osoba posiadająca skierowanie organu 
prowadzącego do kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

 
2.  Uczniem gimnazjum specjalnego  moŜe zostać absolwent szkoły podstawowej posiadający 

skierowanie organu prowadzącego do kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
3. Uczniem szkoły zawodowej specjalnej - moŜe zostać absolwent gimnazjum posiadający 

skierowanie organu prowadzącego do kształcenia specjalnego wydanego zgodnie                          
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i legitymujący się zaświadczeniem 
lekarskim poświadczającym zdolność do nauki określonego kierunku zawodu. 

 
4. Uczniem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy moŜe zostać absolwent gimnazjum 

specjalnego oraz absolwent  gimnazjum realizującego program szkoły specjalnej dla uczniów 
upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 
 5. Dla uczniów  z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego dyrektor na     
        wniosek rodziców, za zgodą organu prowadzącego powołuje                                 

Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy. 
     1/ Funkcjonowanie Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego regulują odrębne przepisy 
 
6. W Ośrodku realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczanie indywidualne:  

1/ Dyrektor placówki, w odniesieniu do ucznia szkoły, który posiada orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem 
prowadzącym.  
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7. Indywidualnym nauczaniem (wychowaniem) mogą być objęte dzieci i młodzieŜ w stosunku                

do których publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna lub inna specjalistyczna orzekła 
taką formę kształcenia lub wychowania.  

 
8. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka, w 

szczególności   w domu rodzinnym dziecka, w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-
wychowawczej.                      W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne 
nauczanie i wychowanie moŜe być organizowane na terenie Ośrodka.  

 
9. Dzieciom i młodzieŜy objętym indywidualnym nauczaniem i wychowaniem, w celu pełnego                      

ich rozwoju i integracji ze środowiskiem rówieśników, organizuje się w miarę moŜliwości część 
zajęć w Ośrodku.  

 
 
 

§ 19 
 
1. Podstawową formą pracy szkół  są:  

1/ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w oddziałach szkolnych w systemie 
klasowo lekcyjnym według tygodniowego rozkładu zajęć.  

2/ Zajęcia rewalidacyjne  
3/ Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów mających trudności               

w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami 
rozwojowymi.  

4/ nauczanie indywidualne dla uczniów stale lub częściowo niezdolnych do nauczania w 
  warunkach szkolnych 

5/ W szkołach zawodowych – praktyczna nauka zawodu 
6/ w szkołach przysposabiających do pracy – zajęcia przysposobienia do pracy 

 
2.  Praktyki zawodowe uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają się w na terenie 

Ośrodka.  
 
3. Zajęcia przysposobienia do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym odbywają się w pracowniach szkolnych na terenie Ośrodka.  
 
4. Uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania Ośrodek zapewnia zakwaterowanie            

w grupach wychowawczych.  
 
5. Grupy wychowawcze są  placówką opiekuńczo-wychowawczą stanowiącą integralną część 

Ośrodka.  
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6.  Szczegółowa organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i zasady funkcjonowania grup 

wychowawczych  zawarte są w regulaminie grup wychowawczych  i określone są w arkuszu 
organizacyjnym opracowanym na dany rok szkolny przez dyrekcję Ośrodka i kierownika grup 
wychowawczych.  

 
7. Podstawową formą pracy na grupach wychowawczych są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 

prowadzone w według tygodniowego rozkładu zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  
 
8. Liczbę wychowanków w oddziałach klasowych, grupach wychowawczych, długość trwania 

lekcji, zajęć wychowawczych, przerw międzylekcyjnych, określają odrębne przepisy.  
 
9. Oddziały dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują zajęcia 

terapeutyczno-wychowawcze przy uwzględnieniu najnowszych osiągnięć pedagogiki specjalnej  
 

 
 
 

§ 20 
 

 1. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział. 
 
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca 
 
 3.  Oddział szkolny liczy od 10 do 16 uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. 
 
 4. Oddział szkolny liczy od 6 do 8 uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. 
 
 
 5. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności   

sprzęŜone, liczbę uczniów w oddziale określoną w ust. 1 i 2 moŜna obniŜyć o 2. 
 
6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego ośrodek, liczba uczniów                   

w oddziale moŜe być niŜsza od liczby określonej w ust. 1, 2, 3. 
 
 7. Dopuszcza się moŜliwość nauczania w klasach łączonych w szkole podstawowej. 
 
8. W szkole podstawowej w oddziałach klas I - III dla uczniów z upośledzeniem umysłowym              

w stopniu umiarkowanym i znacznym moŜna zatrudnić pomoc nauczyciela za zgodą organu 
prowadzącego. 

 
9. Do obowiązków pomocy nauczyciela naleŜy:  
    1/ Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci głównie w zakresie 

higieny osobistej, ubierania, spoŜywania posiłków.  
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    2/ Uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich 

organizowaniu i przeprowadzaniu (gry, zabawy, wycieczki, itp.).  
    3/ Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i wsparcia wychowankom ze szczególnymi 

potrzebami. 
 

 
§ 21 

1. W Ośrodku organizuje się koła  i zespoły zainteresowań. 
 

 
§ 22 

1. KaŜdy oddział w szkole dyrektor Ośrodka powierza opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczących w tym oddziale wychowawcy.  

 
2. Obowiązku wychowawcy oddziału powierza się w zasadzie na cały etap edukacyjny,                        

aby zapewnić ciągłość pracy wychowawczej.  
 
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w grupach internackich powierza się 

najczęściej jednemu do trzech wychowawców, aby zapewnić spójność procesu opiekuńczo 
wychowawczego.  

 
4. Zmiany wychowawcy w ciągu roku szkolnego moŜe dokonać dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, rodziców (prawnych opiekunów).  
 
5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami  
    a w szczególności:  

1/ Rzetelne, coroczne zapoznanie uczniów i ich rodziców na godzinach wychowawczych                            
i zebraniach z rodzicami z podstawowymi dokumentami regulującymi Ŝycie szkoły: Statut 
Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulaminy 
obowiązujące  w Ośrodku.  

2/ Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów 
uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę.  

3/ Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się                              
oraz przygotowania do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie.  

4/ Interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy 
napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z nauczycielami uczącymi, 
pedagogiem, psychologiem.  

5/ Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiągania przez niego najlepszych wyników                   
w nauce.  

6/ Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie 
pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne.  

7/ Przestrzeganie zasad Ośrodkowego Kodeksu Ucznia i Wychowanka i wdraŜanie go w Ŝycie.  
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8/ Informowanie nauczycieli uczących w danej klasie o trudnych sytuacjach wychowawczych.  
9/ Opracowanie planów pracy wychowawczej kaŜdego roku w oparciu o Program 

Wychowawczy i Profilaktyczny oraz przedstawienie go rodzicom podczas pierwszego 
spotkania w danym roku szkolnym.  

10/ Rozwiązywanie bieŜących problemów dydaktycznych i wychowawczych.  
11/ Współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradniami 

Psychologiczno-Pedagogicznymi, Policją i innymi instytucjami wspomagającymi pracę 
Ośrodka.  

12/ Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.  
13/ Motywowanie uczniów do nauki i kontrola absencji.  
14/ Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej 

atmosfery w zespole klasowym poprzez integrowanie i uaktywnianie zespołu klasowego, 
kultywowanie tradycji Ośrodka, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami                         
na zasadach Ŝyczliwości i współdziałania.  

15/ Podejmowania działań umoŜliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.  

16/ Wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 
czystość na terenie klasy, szkoły i placówki.  

17/ Indywidualne traktowanie kaŜdego z uczniów.  
18/ Udzielanie szczegółowej pomocy (medycznej, socjalnej i pedagogicznej), rad, wskazówek 

uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych i wychowawczych.  
19/ Podejmowanie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w celu 

przygotowania wychowanka do Ŝycia zgodnego z innymi ludźmi i naturą.  
 

6. Wychowawca ma prawo:  
1) Współdecydowania z Samorządem Klasowym, Samorządem Wychowanków, z 

rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub 
dłuŜsze okresy.  

2) Uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy 
wychowawczej od dyrektora, zespołu kierowniczego i instytucji wspomagających 
oświatę.  

3) Ustanawiania przy współpracy z rodzicami własnych form wynagradzania i 
motywowania wychowanków.  

 
7. Szczegółowe zadania i obowiązki wychowawcy internatu określa regulamin grup 

wychowawczych  i imienny zakres. 
 
 

§ 23 
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1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest                                
w szczególności opiniowanie programów nauczania dla danego oddziału przed dopuszczeniem                                 
do uŜytku szkolnego.  

 
 
 
2. Dyrektor Ośrodka moŜe tworzyć nauczycielskie zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe                

lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany 
przez dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu.  

 
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:  

1/ Organizowanie pracy nauczycieli w celu uzgodnienia dla danego zespołu sposobów 
realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów  

       pokrewnych – bloków przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych oraz sztuki,                 
a takŜe uzgodnienie metod i sposobów prowadzenia rewalidacji i resocjalizacji.  

 
2/ Organizowanie i opracowywanie oraz ewaluowanie Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, a takŜe uaktualnianie systemów przedmiotowych.  
3/ Współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych                           

oraz prowadzenie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.  
4/ Wspólne opiniowanie opracowanych w Ośrodku autorskich, innowacyjnych i  

                eksperymentalnych programów nauczania.  
 
 
 

§ 24 
 
1.  W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, 

powoływany przez dyrektora . 
 
 2.   Do zadań zespołu  wychowawczego naleŜy w szczególności: 

   1/ diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowanie indywidualnego programu 
pracy  z wychowankiem, 

         2/ określanie form pracy z wychowankiem, 
          3/ analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form  

pomocy, 
   4/ okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami ( prawnymi 

opiekunami), szkołą i środowiskiem, 
     5/ ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku,                           
    6/ ustalanie, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) wychowanka, zakresu współpracy     

z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka. 
 

3.   W skład zespołu wychowawczego wchodzą : 
    1/ dyrektor Ośrodka lub upowaŜniona przez niego osoba- jako przewodniczący zespołu, 
    2/ wychowawcy grup wychowawczych, 
    3/ wychowawcy klas i pozostali nauczyciele, 
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    4/ pedagog, 
    5/ psycholog, 
    6/ w zaleŜności od potrzeb - pracownik socjalny lub inni specjaliści. 

 
 

 
§ 25 

1. Ośrodek zapewnia uczniom  Szkół : 
    1/ korzystanie z opieki całodobowej; 
    2/ spoŜywanie posiłków w stołówce Ośrodka; 
    3/  dostęp do biblioteki 
    4/ korzystanie ze świetlicy szkolnej; 
    5/ korzystanie z opieki pielęgniarki, 
    6/ moŜliwość realizacji celów rewalidacyjnych, 
    7/ warunki do nauki i wychowania w szkołach i w grupach wychowawczych. 
 
 
 

§ 26 
  
1. W Ośrodku działa biblioteka . 
 
2. Bibliotekę prowadzi nauczyciel - bibliotekarz. 
 
3. Z biblioteki mogą korzystać : 
   1/ uczniowie/wychowankowie - na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 
   2/ nauczyciele i pracownicy  Ośrodka, 
   3/ rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. 
 
4. Zadaniem biblioteki jest : 
    1/ wspieranie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Ośrodka, 
    2/ rozbudzanie i rozwijanie potrzeb  czytelniczych i informacyjnych uczniów, 
    3/ współuczestniczenie w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieŜek   

edukacyjnych, 
  4/ przysposabianie uczniów do samokształcenia i przygotowanie do korzystania z róŜnych 
źródeł informacji oraz innych bibliotek, 

     5/ informowanie o gromadzonych dokumentach i materiałach dydaktycznych, 
     6/ zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych uczniów, 
     7/ wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
5. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 
     1/ udostępnianie zbiorów, 
     2/ udzielanie informacji, 
     3/ poradnictwo w doborze lektury, 
     4/ przysposobienie czytelnicze, 
     5/ indywidualne kontakty z uczniami, 
     6/ prowadzenie róŜnych form upowszechniania czytelnictwa, 
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      7/ inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
      8/ pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych  

opiekuńczych, 
      9/ informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 
 
 
      10/ gromadzenie zbiorów, 
      11/ ewidencja i opracowanie zbiorów, 
      12/ selekcja zbiorów, 
      13/ prace związane z planowaniem i sprawozdawczością, 
      14/  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 
 
 
 

§ 27 
 

1. W szkole zorganizowana jest dla uczniów świetlica, jako pozalekcyjna forma 
    wychowawczo-opiekuńczej działalności Ośrodka. 

2.  Cele i zadania świetlicy: 

      1/ Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej                          
i rekreacji, 

      2/ Do zadań świetlicy naleŜy: 
a)  organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

c) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

d) kształtowanie nawyków kultury Ŝycia codziennego, 

e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy, 

f) zapewnienie opieki uczniom podczas nieobecności nauczycieli 

 

3. Organizacja pracy. 

 1/ Liczba wychowanków w grupie świetlicowej nie moŜe być większa niŜ 16 uczniów. 
 2/ Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do moŜliwości   psychofizycznych   

dzieci. 
 3/ Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze                     

w szkole. 
 4/ Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 8.00 i 11.30 do 15.30.  W piątki do 14.30.                 

Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. 
 5/ Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej 

świetlicy. 
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4. Wychowankowie. 

 1/ Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie wszystkich szkół Ośrodka. 
 
 
 
 
 2/ Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia,  
     Statut  Ośrodka i Regulamin Świetlicy.                               

5. Opiekę w świetlicy sprawują  nauczyciele-wychowawcy. 

6.  W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

    1/ Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;  
    2/ Dziennik zajęć. 
 
 

§ 28 
 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Ośrodku organizuje dyrektor Ośrodka.  
 
2. Kwalifikacji wychowanków do określonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dokonuje zespół powołany przez  dyrektora .  
 
3. Do zadań zespołu naleŜy: 
     1/ ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi             

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŜliwości psychofizyczne, 
      2/ określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, 
 3/ zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji        

dla uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. 
 4/ Określenie działań wspierających rodziców ucznia 
 5/ Ustalenie form, sposobu i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

wymiaru godzin na poszczególne formy pomocy , opracowuje dla kaŜdego ucznia IPET    
 
4. W  terminie do 30 września kaŜdego roku szkolnego dokonują oceny efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
 
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  organizowana jest w formie: 
     1/ Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – usprawnianie technik szkolnych , 
     2/  zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno – kompensacyjnych, 
b)  logopedycznych – korygowania wad mowy, 
c)  socjoterapeutycznych 
d)   stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej „Metodą Tomatisa”, 
e)  terapii EEG Biofeedback, 
f)  rehabilitacji ruchowej, 
g)   zajęć korekcji wad postawy, 
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h)  zajęć ruchowych, 
i)  muzykoterapii. 

      3/ zajęć rozwijających uzdolnienia. 
 
 
 

§ 29 
 

1.   Ośrodek jest placówką zapewniającą opiekę całodobową. 
 
2. Opieka w placówce polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną 

systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, 
terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz współpracy z rodziną wychowanka lub opiekunami 
prawnymi. 

 
                                                                                                      

§ 30 
 

1.  Zadania, o których mowa w statucie realizowane są poprzez: 
    1/ Organizację miejsca pobytu całodobowego w Ośrodku, 
    2/ Zapewnienie wychowankom bezpiecznego pobytu w Ośrodku, 
    3/ Stałe i systematyczne zaznajamianie i wdraŜanie wychowanków do przestrzegania przepisów,  
    4/ Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
    5/ Prowadzenie szkół umoŜliwiających realizację podstawy  programowej w zakresie szkoły   

podstawowej, gimnazjum  oraz zdobycie zawodu w oparciu o podstawę programową: 
           1)  zasadniczej szkoły zawodowej, 
   2)  szkoły przysposabiającej do pracy, 

6/ Udzielanie pomocy prawnej i materialnej wychowankom, na zasadach i w zakresie    
 odpowiednim do aktualnie obowiązującym przepisów, 

     7/ Rozpoznanie sytuacji prawnej i rodzinnej wychowanka na podstawie posiadanej  
dokumentacji, 

     8/ Utrzymanie kontaktu z rodzicami /opiekunami prawnymi/, 
     9/ Występowanie do sądów rodzinnych o zmianę (w razie potrzeby) sytuacji prawnej 

wychowanka, 
     10/ Udzielanie pomocy w nawiązaniu kontaktu z organizacjami mogącymi pomóc w jego 
 usamodzielnieniu.    
   
2. Ośrodek zapewnia kaŜdemu wychowankowi: 
   1/ stałe i osobne miejsce do odpoczynku, spania, przechowywania przedmiotów osobistego 

uŜytku, 
   2/ moŜliwość spoŜywania posiłków w stołówce , 
   3/  całodobową opiekę wychowawców , 
   4/  organizacje pomocy w nauce, odrabianiu zadań domowych, 
  5/ umoŜliwienie udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz 
              kulturalno – oświatowych, 
  6/ opracowanie i realizacje indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych zgodnie                  

z  przepisami w sprawie warunków organizowania kształcenia. 
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§ 31 
 

1.  Podstawową formą organizacyjną pracy w Ośrodku jest grupa wychowawcza. 
 
2.  Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale 

odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu 
publicznych szkół. 

 
 3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. 
 
4. Do kaŜdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z upośledzeniem 

  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ,   
  z autyzmem oraz uczniowie ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami, uczęszczający                           

do klas  I-III szkoły podstawowej specjalnej , zatrudnia się pomoc wychowawcy, za zgodą 
organu prowadzącego. 

 
 

§ 32 
 

 1.   Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę przez cały rok jako placówka w której są  
przewidziane ferie szkolne.      

          
2. Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek moŜe równieŜ prowadzić działalność w okresie 

zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych. 
 
 
 

§ 33 
 

 1. Zapewnienie opieki medycznej w Ośrodku  realizowane jest poprzez : 
     1/  Utworzenie i prowadzenie gabinetu higieny szkolnej, przy współpracy ze słuŜbą zdrowia, 
     2/  Konsultowanie wychowanków, w nagłych wypadkach, z lekarzem rodzinnym, 
     3/  Koszty leczenia wychowanków ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, 
     4/  W razie choroby wychowanka wychowawca grupy powiadamia rodziców lub opiekunów   
           prawnych, którzy zobowiązani są niezwłocznie zabrać dziecko z Ośrodka. 
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ROZDZIAŁ VII  

Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka. 
 

§ 34 
 

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników: 
     1/ pedagogicznych: 
             1)  nauczycieli, 
             2) wychowawców, 
             3)  pedagogów, 
             4)   psychologów, 
   5)  specjalistów logopedii, socjoterapii, rehabilitacji,  
    2/   pracowników ekonomicznych i administracji. 
    3/   pracowników obsługi. 
 
 
 

§ 35 
 

1. Pracownicy pedagogiczni zatrudniani są w liczbie i specjalnościach wynikających z projektu 
organizacyjnego sporządzonego na podstawie liczby zajęć określonych w planach nauczania, 
liczby wychowanków, planowanych zajęć wychowawczych oraz zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 
2. Pracowników administracji, ekonomicznych i obsługi zatrudnia się według potrzeb. 
 
3. Planowane zatrudnienie ujmuje się w arkuszu organizacyjnym i przedstawia się do 

zatwierdzenia Radzie Powiatu. 
 
 
 

§ 36 
1. W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 
      1/  Dyrektor Ośrodka, 
      2/ Z-ca dyrektora Ośrodka, 
      3/ Główny księgowy, 
      4/  Kierownik grup wychowawczych, 
      5/ Kierownik gospodarczy, 
      6/ Sekretarz Ośrodka. 
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§ 37 

 
1.  Nauczyciel - wychowawca jest zobowiązany oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w obowiązującym wymiarze godzin do wykonywania prac 
związanych z organizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności do: 

   1/   Pisemnego opracowania w kaŜdym roku szkolnym planu pracy ustalonego obowiązującą                                       
podstawą programową lub planem pracy wychowawczej, 

   2/   Rzetelnego przygotowania się do zajęć, 
   3/   Pełnienia dyŜurów zgodnie z regulaminem dyŜurów, 
   4/   Starannego i systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji pracy, 
   5/   Wykazywania troski o stan pracowni i pomieszczeń  oraz mienie Ośrodka, 
   6/   Brania aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej,      

 7/  Reagowania na wszelkie dostrzeŜone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 
zagroŜenie bezpieczeństwa uczniów, 

   8/ Zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Ośrodka i w razie potrzeby 
zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie Ośrodka, zawiadomienie dyrektora o fakcie 
przebywania osób postronnych, 

   9/ Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeŜonych zdarzeniach, noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia uczniów, 

   10/ Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli i wychowawców określają odrębne przepisy. 
 
 
 

§ 38 
 
1. Nauczyciele nauczania  indywidualnego w ośrodku obowiązani są do optymalnego usprawniania   

funkcji psychicznej i fizycznej, łagodzenia napięć emocjonalnych oraz wyrównywania 
 braków powstałych wskutek zaniedbań pedagogicznych, a w szczególności do:  

            1/ Dokładnego poznania dziecka, jego rozwoju psychicznego, fizycznego oraz zaburzeń              
i trudności rozwojowych.  

 2/ Opracowania programu i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i  
      moŜliwości ucznia.  
 3/ Ścisłej współpracy z wychowawcą klasy, wychowawcą grup wychowawczych,    
     pedagogiem, psychologiem, rodzicami, lekarzem.  
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§ 39  
 

1. Pedagog i psycholog Ośrodka wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Ośrodka. 
 
2. Pedagog i psycholog nie prowadzą grupy wychowawczej. 
 
3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa ustala dyrektor Ośrodka. 
 
4. Pedagog i psycholog Ośrodka prowadzą następująca dokumentację: 
    1/  dziennik pedagoga /psychologa/,  według zasad i wzoru określonego przepisami, 
    2/ teczki indywidualne dzieci i młodzieŜy zawierające dokumentacje prowadzonych badań                  

i czynności uzupełniających. 
 

 
§ 40  

 
1. Do obowiązków pedagoga i psychologa naleŜy:  
 1/ W zakresie zadań ogólnowychowawczych:  

                            1) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w Ośrodku       
popartej przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,  

                   2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 
wychowawczych,  

                   3) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu 
informacji   o uczniu, 

                   4) współudział w opracowaniu planu pracy Ośrodka w sferze dydaktycznej,     
opiekuńczej  i wychowawczej,  

        5) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,  
                   6) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu 

Wychowawczego Ośrodka w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                            
i nauczycieli,  

                   7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców,  

                   8) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez Ośrodek postanowień Konwencji                        
o Prawach Dziecka. 

 
 2/ W zakresie profilaktyki wychowawczej:  
  1) rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki sprawiających trudności w procesie  
      dydaktyczno – wychowawczym,  
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  2) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki             
   i  pomocy wychowawczej,  
 
 
 
 
  3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów 
wymagających        szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,  
  4) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i  
     pomocy moŜliwości udziału w róŜnych formach zajęć pozalekcyjnych i  
       wypoczynku,  
  5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami  
      sprawiającymi trudności wychowawcze,  
  6) planowanie i koordynowanie zajęć realizowanych przez Ośrodek na rzecz  
      uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego  
       kierunku kształcenia.  
 
 3/ W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:  
  1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych   
      nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,  
  2) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami   
     wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych  
     wzmocnień,  
  3) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle  
      konfliktów rodzinnych,  
  4) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z  
      rówieśnikami  i w danym środowisku,  
  5) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i  
       młodzieŜy,  
  6) wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie 
zdolnym,      odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,  
  7) udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do Poradni 
      Psychologiczno – Pedagogicznej.  
 
 4/ W zakresie pomocy materialnej:  
  1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i 
osieroconym,       uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin 
        wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie 
pomocy       uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,  
  2) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo                          
  do odpowiednich sądów dla nieletnich.  
 
2. Do zadań pedagoga naleŜy : 
   1/ rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 
   2/ podejmowanie działań na rzecz uregulowania  sytuacji prawnej i rodzinnej wychowanków, 
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   3/ współpraca z instytucjami mającymi wpływ na sytuacje dziecka,  
   4/  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
   5/ rozpoznawanie środowiska ucznia, 
    
 
 
6/ udzielanie pomocy nauczycielom realizującym nauczanie indywidualne w doborze środków                       
      dydaktycznych, 
   7/  udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w pracy z podopiecznymi 
         sprawiającymi trudności wychowawcze, 
   8/  analiza dokumentacji uczniów.    
 
3. Do zadań psychologa naleŜy : 
    1/ badanie diagnostyczne wychowanków na wniosek nauczycieli i wychowawców, 
    2/ badania diagnostyczne uczniów klas kończących szkole, 
    3/  prowadzenie, bądź organizowanie róŜnych form terapii psychologicznej, 
    4/  prowadzenie doradztwa psychologicznego dla wychowanków, nauczycieli i rodziców, 
    5/  współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami dla minimalizowania  

skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 
róŜnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

   6/ współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami 
specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy psychologicznej udzielanej 
uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy. 

 
    
 

§ 41 
1. Do zadań logopedy w naleŜy: 
 
    1/ prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej  
         i   pisma, 
    2/ diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy    
 
 
         logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy                    
 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, 
    3/ prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zaleŜności od  
          rozpoznanych potrzeb, 
    4/ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji  
         językowej, w tym współpraca z najbliŜszym środowiskiem ucznia. 
 
 2.  Do zadań doradcy zawodowego naleŜy: 
 
     1/ systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje     
          edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 
     2/ gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  
          właściwych dla danego poziomu kształcenia, 
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     3/ prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia   
          roli zawodowej, 
     4/ koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 
 
 
 
     5/ współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie  
           doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
 

 
§42 

 
1. W Ośrodku powołuje  się społecznego inspektora warunków nauki i pracy.  
 
2. Do zadań społecznego inspektora warunków nauki i pracy naleŜy:  
 1/ Nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktycznej nauki zawodu.  
 2/ Kontrola nad przestrzeganiem zasad bhp w czasie zajęć praktycznych.  
 3/ Nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk zawodowych.  
 
3. Społeczny inspektor warunków nauki i pracy dwa razy w roku przedstawia sprawozdanie  
 
 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Wychowankowie Ośrodka 

 
§ 43 

 
1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzieŜ na podstawie orzeczenia o potrzebie 
    kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i 
    skierowania Starostwa Powiatowego w Brzegu w wieku od 6 do 23 lat (uwzględniając 
    zawartą w odpowiednich przepisach moŜliwość odroczenia i wydłuŜenia kaŜdego etapu 
    edukacyjnego) z terenu województwa opolskiego i innych. 
 
 
  1/  Uczniowie z upośledzeniem głębokim są objęci nauczaniem do  25 roku Ŝycia. 
 
2. Dzieci i młodzieŜ zostają objęte opieką całodobową w ośrodku na podstawie skierowania 
    wydanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu lub na wniosek 
    rodziców (opiekunów). 
 
3. Wychowankowie Ośrodka objęci opieką całodobową są uczniami jednej ze szkół 
    funkcjonujących w Ośrodku. 
 
4. Ośrodek nie zapewnia opieki dzieciom i młodzieŜy przewlekle chorej, wymagającej stałej    
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     specjalistycznej pomocy lekarskiej. 
 

 
 
 
 

§ 44 
 

1. Organ kierujący wraz ze skierowaniem przesyła wymagane dokumenty 
 

§ 45 
 

1. Ośrodek jest zobowiązany do stałego analizowania i badania zasadności pobytu poszczególnych 
wychowanków. 

 
2. Wychowankowie  po ukończeniu 13 roku Ŝycia mogą samodzielnie wyjeŜdŜać do domu w dni 

wolne od nauki.                                                                                            
     1/  Wychowankowie skierowani przez sąd mogą wyjeŜdŜać w dni wolne do domu,                        

po otrzymaniu zgody z sądu, 
     2/ Wychowankowie z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym mogą wyjeŜdŜać        
        samodzielnie na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych pod warunkiem, Ŝe ich stan   
        zdrowia daje gwarancję bezpieczeństwa i samodzielności w poruszaniu się. 
    3/  W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka lub nie zgłoszenia się wychowanka                                      

w wyznaczonym terminie i po nieusprawiedliwionej nieobecności, dyrektor 
          1)  przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 

   2)  powiadamia o tym fakcie rodziców  /opiekuna  prawnego/, policję lub sąd nadzorujący 
wykonanie orzeczenia. 

 
 

§ 46 
 

1. Pobyt wychowanka w placówce ustaje z powodu:  
   1/ ustąpienia przyczyn umieszczenia, 
   2/ zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki, 
   3/ skreślenia z listy wychowanków, 
   4/ śmierci wychowanka. 
 
2. Skreślenie wychowanka następuje w następujących przypadkach: 
   1/ nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 4 tygodnie - licząc od daty 

powiadomienia rodziców, prawnych opiekunów, 
   2/ osiągnięcia przez wychowanka wieku określonego w statucie Ośrodka z zastrzeŜeniem,                   

Ŝe jeŜeli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed zakończeniem roku szkolnego, pobyt                       
w placówce przedłuŜa się do zakończenia roku szkolnego,  

   3/  z powodu: 
             1) powaŜnego naruszenia dyscypliny, 
             2) braku współpracy wychowanka w realizacji załoŜonych celów, 
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             3) rezygnacji wychowanka /w przypadku wychowanka małoletniego wymagana jest   
                  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
 
 
 
 3.  W przypadku wychowanków skierowanych przez sąd skreślenie wychowanka odbywa się             

w uzgodnieniu z sądem nadzorującym wykonanie orzeczenia. 
 
 4. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat dyrektor moŜe skreślić ucznia z listy uczniów szkoły 
     na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego              

w następujących przypadkach: 
     1/ notorycznego wagarowania, 
     2/ przynoszenia, handlu, uŜywania lub przebywania pod wpływem alkoholu , narkotyków                

lub innych środków odurzających na terenie szkoły, 
     3/ kradzieŜy, 
     4/ naruszenia godności osobistej pracowników szkoły, uczniów i innych osób, 
     5/ w innych przypadkach, jeŜeli nastąpiło raŜące naruszenie zasad współŜycia społecznego. 
 
  5. Dyrektor Ośrodka przekazuje dokumenty wychowanka skreślonego z listy do instytucji lub 
        osoby, która wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie w Ośrodku. 
 
 
 

§ 47 
Zakres i zasady sprawowania opieki 

 
1. Rodzice dziecka lub osoby zobowiązane do alimentacji ponoszą odpłatność za świadczenia,               

z których korzysta wychowanek . 
 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieŜy przebywających w Ośrodku wnoszą opłatę           

za posiłki w stołówce , równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyŜywienie,   
ustalonych przez dyrektora.  

 
3. Opłaty o których mowa wnosi się z góry do 15 dnia kaŜdego miesiąca. 
 
4.  JeŜeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty naleŜne są   

w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka. 
 
 
5. Rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji wychowanka  są zobowiązani, niezaleŜnie                

od odpłatności za świadczenia, do wyposaŜenia go w odzieŜ, obuwie, bieliznę, leki  i inne 
przedmioty codziennego uŜytku. 

 
6. Organ prowadzący placówkę ustala wysokość odpłatności i wskazuje numer rachunku   
      bankowego, na który naleŜność powinna być wnoszona. 
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7. Organ prowadzący placówkę moŜe zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat:  
    1/ W przypadku szczególnej, trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
    2/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
 
 
 
8. Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się korzystanie z posiłków w stołówce przez osoby 

inne niŜ uczniowie placówki / pracownicy Ośrodka, pracownicy i uczniowie innych szkół                     
oraz osoby trzecie/. 

 
 

§ 48 
Prawa i obowiązki wychowanka 

 
1. Wychowanek ma prawo do: 
    1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami 

pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej, 
    2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę                 
i poszanowanie godności, 

   3/ swobody wyraŜania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza                
to dobra innych osób,  

   4/ rozwijania zainteresowań, 
   5/ sprawiedliwej i jawnej oceny poprzez ustalony sposób kontroli, 
   6/ korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
   7/ wpływania na Ŝycie placówki poprzez działalność samorządów i zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole. 
 
2. Wychowanek ma obowiązek: 
   1/ przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka, regulaminach,  
   2/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówce                   

i właściwego zachowania się w ich trakcie, 
   3/ dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
   4/ znać  i przestrzegać  zasady bezpieczeństwa, 
   5/ zachowywać się godnie wobec nauczycieli, innych pracowników Ośrodka oraz pozostałych 

uczniów. 
 
3. Wychowanka nagradza się za: 
   1/ rzetelną naukę i pracę społeczną, 
   2/  wzorową postawę w zachowaniu, 
   3/ osiągnięcia w działalności kulturalnej i sportowej. 

 
 

§ 49 
 

1. Rodzaje wyróŜnień i kar. 



 44

    1/ Wychowanek moŜe być nagrodzony: 
        1) pochwałą wychowawcy grupy, 
        2)  wyróŜnieniem wobec zespołu, 
        
 
 
        3) wyróŜnieniem kierownika, 
        4)  wyróŜnieniem na apelu, 
        5)  listem gratulacyjnym do rodziców, 
        6)  nagrodą rzeczową    
 
     2/  Wychowanek moŜe być ukarany: 
        1)  upomnieniem wychowawcy grupy, 
        2) upomnieniem wychowawcy  wobec zespołu, 
        3)  upomnieniem kierownika, 
        4)  upomnieniem dyrektora Ośrodka, 
        5)  upomnieniem na apelu, 
        6)  naganą dyrektora, 
        7)  obniŜeniem oceny ze sprawowania,  
        8)  usunięciem z Ośrodka. 
 
2. Procedury odwoławcze od nałoŜonej na  wychowanka Ośrodka kary: 
   1/ PrzedłoŜenie pisemnego odwołania do kierownika. 
   2/ PrzedłoŜenie ustnego lub pisemnego odwołania do Dyrektora Ośrodka w ciągu 7 dni. 
   3/ Odwołanie od decyzji Dyrektora Ośrodka do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium 

Oświaty w Opolu. 
 
 
 

§ 50 
Bezpieczeństwo wychowanków 

 
1. Wszystkie zajęcia muszą odbywać się pod nadzorem nauczyciela lub osoby do tego 
uprawnionej.  
 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne, pozaszkolne są 

zobowiązani do:  
 1/ Przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć.  
           2/ Systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są 

zajęcia.  
          3/ Samodzielnego usuwania dostrzeŜonego zagroŜenia lub niezwłocznego zgłaszania                     

o zagroŜeniu Dyrekcji Ośrodka.  
          4/ Kontroli obecności uczniów na kaŜdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą 

niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy 
klasy, pedagoga, a za ich pośrednictwem rodziców ucznia.  
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         5/ Wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 
obowiązujących   w tych pomieszczeniach.  

 
3.  Zasady sprawowania nad uczniami opieki w trakcie organizowanych przez Ośrodek wycieczek, 
biwaków, obozów określa odrębny regulamin.  
 
 
 
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom nie wolno opuszczać samowolnie budynku.  
 
5. W czasie przerw międzylekcyjnych dyŜury pełnią nauczyciele w budynku i poza nim zgodnie                 

z odrębnym regulaminem.  
 
6. W godzinach popołudniowych wychowankowie opuszczają Ośrodek pod opieką wychowawcy.  
 
7.O godz. 20.00 obiekt jest zamykany.  
 
8. W godzinach nocnych  opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy , którym nie wolno 
wpuszczać do budynku Ŝadnej z osób postronnych. 
 
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych wszystkie drzwi 

zewnętrzne sali oraz szatni powinny być zamknięte. Nauczyciel wychowania fizycznego 
osobiście przyprowadza dzieci z części edukacyjnej i odprowadza po zajęciach.  

 
10. W dni wolne od zajęć obiekt jest zamknięty, otwierany przez wychowawcę na dzwonek i w ten 

sposób chroniony przed niepoŜądanymi osobami z zewnątrz.  
 
11. Opracowano procedurę postępowania w razie wypadków i ucieczek oraz postępowania                     

w sytuacjach szczególnych.  
 
12. W Ośrodku funkcjonują procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją               

w sytuacjach zagroŜenia dzieci i młodzieŜy przestępczością i demoralizacją. Znajdują się                  
w Programie Profilaktycznym Ośrodka.  

 
13. Ośrodkowe komputery z dostępem do Internetu wykorzystywane przez uczniów                                 

i wychowanków wyposaŜone są w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć 
szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.  

 
 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 51 
Dokumentacja Ośrodka 
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1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą : 
   1/ przebiegu nauczania wychowanków, 
   2/ pobytu w  Ośrodku, 
   3/ podstawowej działalności administracyjno-gospodarczej. 
 
 2.  Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
3. Ośrodek moŜe pozyskiwać dodatkowe środki finansowe od: 
     1/ zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 
     2/ darowizn osób fizycznych, spadków, zapisów, w tym takŜe pochodzenia zagranicznego, 
     3/  z innych źródeł określonych w przepisach dotyczących zasad tworzenia środków własnych. 
 
4. W sprawach nie objętych niniejszym statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawa. 
 
 

§ 52 
 

 1. Podstawą wprowadzania zmian do statutu jest: 
      1/ wniosek organów Ośrodka złoŜony do dyrektora 
      2/ zmiana przepisów prawa oświatowego. 
 
2. Zmiany do statutu przygotowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna 
     1/ wprowadzone zmiany musza być zgodne z prawem oświatowym, 
     2/ zmiany przekazuje się do Starosty Powiatu w Brzegu 
     3/ po dwóch nowelizacjach wprowadza się tekst jednolity Statutu. 
 
 
 
 
 
Jednolity tekst statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa                        
w Grodkowie po nowelizacji z dnia 15.09.2011r i 28.11.2011r został zatwierdzony na Radzie 
Pedagogicznej w dniu 28.11.2011r 
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