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STATUT 

 
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

W ZIEMIĘCICACH 
 

ul. Mikulczycka 120 
42-675 Ziemięcice 

 
utworzony na podstawie uchwały Zarządu  
Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym   

nr 160101 z dnia 13 stycznia 2016 roku. 
 

 
I. Zadania  i nazwa 

                                                      

§ 1 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest niepubliczną placówką 

oświatową ,  prowadzoną przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie. 

2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka sprawuje    Śląski  Kurator Oświaty  

3. Siedziba Ośrodka mieści się w  Ziemięcicach, 42- 675, przy  ul. Mikulczyckiej 120 

4. Ośrodek używa  pieczęci o treści: 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

w Ziemięcicach 

ul. Mikulczycka 120 

42-675  Ziemięcice 

5. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:                                                                                                                 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ) z późn. zm. 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 r., Nr 231, poz.1375) z późn. zm. 

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

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., poz. 624)z późn.zm. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 52 , poz. 466) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej za pobyt ich dzieci tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz.1872) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

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

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

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z stopniu głębokim (Dz. U. z 

2013 r., poz. 529) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 

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

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z  2014 r., poz. 

1157) 

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

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole 

programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 752) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 204) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch 

godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 175, poz. 1042) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1131) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

 

 

§ 2 

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz dodatkowo z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi z upośledzeniem umysłowym w stopniu  

 

umiarkowanym, znacznym i głębokim, która kierowana jest przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne z terenu całego 

kraju do kształcenia dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.  

             

§ 3 

Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola wchodzących w skład ośrodka są jednocześnie jego „wychowankami”.  

§ 4 

1. Zakres i czas trwania opieki świadczonej przez Ośrodek dostosowane są do sytuacji prawnej, psychologicznej, rodzinnej i 

materialnej wychowanka oraz konieczności spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego  

i obowiązku nauki poza miejscem zamieszkania i mogą mieć charakter opieki częściowej lub całkowitej w zależności od 

potrzeb wychowanka i możliwości Ośrodka. 

2. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia  

w integracji ze społeczeństwem oraz przygotowanie do pełnienia aktywnych ról. 

 

§ 5 

1. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno – wychowawczo - rewalidacyjnej Ośrodka wynikają z zasad pedagogiki 

specjalnej. 

2. Realizacja celów ośrodka odbywa się przez: 

1) zadania dydaktyczno-wychowawcze, 

2) zadania rewalidacyjne, 

3) zadania rehabilitacyjne, 

4) zadania opiekuńczo - wychowawcze, 

5) zajęcia specjalistyczne, 

6) zajęcia pozalekcyjne. 

 

§ 6 

1. W ramach ośrodka funkcjonują: 

1) Oddziały Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

2) Zespoły Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych. 
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3) Przedszkole Specjalne  

4) Szkoła Podstawowa Specjalna  

5) Gimnazjum Specjalne  

2. Rady Pedagogiczne przedszkola i poszczególnych szkół wchodzących w skład Ośrodka nie zachowują odrębności. 

 

§ 7  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach realizuje cele i zadania określone  

w ustawie o systemie oświaty, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz realizuje zadania wynikające z 

zasad pedagogiki specjalnej dostosowanych każdorazowo do rodzaju i stopnia niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych 

dzieci i młodzieży. 

1. Ośrodek realizuje następujące działania: : 

1) Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju wychowanków. 

2) Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz integruje ze środowiskiem. 

3) Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do 

potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów. 

4) Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa na każdym etapie kształcenia i 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 

5) Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. 

6) Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych  

i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież. 

7) Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne  

i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym. 

2. Ośrodek wykonuje następujące zadania: 

1) Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej  

i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. 

2) Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych. 

3) Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i 

sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych środków. 

4) Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć 

specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia. 

5) Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.. 

 

II Organy Ośrodka 

 

§ 8 

1. Organami Ośrodka są:  

         1) Dyrektor 

          2) Rada Pedagogiczna 

§ 9 

1. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie w trybie określonym 

odrębnymi przepisami. 

2. Dyrektor Ośrodka w szczególności: 

1)  kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, 

     2) wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do swoich pracowników, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością Ośrodka chyba, że organ prowadzący szkołę wyznaczy inną osobę 

sprawującą nadzór pedagogiczny 
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4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka, podjęte w ramach kompetencji stanowiących 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym, 

7) współpracuje z organem prowadzącym, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami, 

działającymi na rzecz niepełnosprawnych, 

8) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów, 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, 

10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, 

11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Dyrektor Ośrodka w zależności od potrzeb może powołać: 

1) zastępcę ds. pedagogicznych 

2) zastępcę ds. administracyjnych 

3) kierownika przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum 

4. W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony zastępca. 

5. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. 

6. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną  

i  rodzicami  

§ 10 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka, powołanym do realizacji statutowych działań dotyczących kształcenia, 

wychowania, opieki i rewalidacji. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji wychowanków, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ośrodku, 

4) podejmowanie uchwał dotyczących wychowanków ośrodka, w tym w sprawie skreślenia z listy uczniów 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  

6) podejmuje uchwały w sprawach programu wychowawczego i programu profilaktyki 

7) podejmuje uchwały w sprawie statutu Ośrodka, 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń, a także innej formy wyróżnień,  

3) propozycje dyrektora w zakresie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, a 

także dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych 

4) projekt planu finansowego Ośrodka; 

5) plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Ośrodka; 

6) inne dokumenty związane z przebiegiem nauczania i wychowania. 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczenia tekstu jednolitego statutu; 

2) z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę 

oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 
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prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły 

 

5. Rada Pedagogiczna może określić zakres i formy przyznawania świadczeń wychowankom znajdującym się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej. 

6. Szczegółowy tryb pracy rady pedagogicznej określa opracowany przez nią odrębny regulamin  

§ 11 

1.     W strukturze Ośrodka nie powołuje się Rady Rodziców.                                                

 

§ 12 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach 

lub decyzjach przez: 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora ośrodka, 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń, 

        3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracyjno – ekonomicznych i obsługi szkoły z kadrą kierowniczą ośrodka, 

rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem ośrodka, 

4)  apele szkolne, 

        5) wszystkie organy ośrodka współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania 

wszystkich istotnych problemów ośrodka, 

      6)  koordynatorem współdziałania organów ośrodka jest dyrektor, który zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, 

      7)   umożliwia rozwiązanie sytuacji konfliktowych wewnątrz ośrodka, 

      8)  organizuje spotkania przedstawicieli organów ośrodka. 

2. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami ośrodka lub wewnątrz niego dyrektor jest zobowiązany do: 

      1)  zbadania przyczyny konfliktu, 

      2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami 

§ 13 

   1. Zasady współdziałania, a także rozwiązywania sporów, jakie mogą zaistnieć pomiędzy dyrektorem ośrodka, radą pedagogiczną, 

kierownikami poszczególnych działów, rodzicami opierają się na: 

    1) przestrzeganiu zasad współżycia społecznego,  

    2) poszanowaniu niezależności każdego organu,  

    3) zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji. 

 

III. Organizacja 

 

§ 14 

1. Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora w terminie 

do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego,  

a zatwierdzany przez Zarząd Regionalnej Fundacji  Pomocy Niewidomym  

w terminie do 30 maja każdego roku. 

2. W arkuszu organizacyjnym uwzględnia się wszystkie formy działalności w roku szkolnym, liczbę wszystkich pracowników 

Ośrodka, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin dla poszczególnych form działalności oraz inne 

zajęcia finansowane ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

 

§ 15 
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1. Ośrodek jest czynny przez cały rok. 

2. Szkoły Ośrodka i internat działają przez cały rok w okresie nauki szkolnej. 

3. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor Ośrodka może zezwolić na działalność internatu  

w dniach wolnych od nauki szkolnej. 

 

§ 16 

1. Opieka w Ośrodku polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez radę pedagogiczną systemu zintegrowanych działań 

diagnostycznych, edukacyjnych oraz współpracy z rodziną lub prawnym opiekunem wychowanka. 

2. System, o którym mowa w ust. 1 tworzą: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z 

zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3)  zajęcia rewalidacyjne;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia z religii oraz wychowania do życia w rodzinie realizowane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

§ 17 

1. W zależności od rodzaju zajęć wychowankowie podzieleni są na: 

1. oddziały klasowe odpowiednio do rodzajów szkół, 

2. grupy wychowawcze w internacie,  

3. zespoły specjalistyczne w zakresie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych 

4. zespoły  zainteresowań. 

5. grupy sportowe 

2. Liczba wychowanków w oddziałach szkolnych i zespołach klasowych wynosi: 

1) Oddziały Wczesnego Wspomagania Rozwoju – zajęcia indywidualne lub grupowe 

2) Zespoły Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych – od 2 do 4; 

3) Przedszkole Specjalne: 

a. 2 - 4 - z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem głębokim 

b. 6 - 10 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

4) Szkoła Podstawowa Specjalna: 

a. 2 - 4 - z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem głębokim 

b. 6 - 8 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

5) Gimnazjum Specjalne: 

a. 2 - 4 -  z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem głębokim 

b. 6 - 8 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziałach  

i zespołach klasowych może być niższa lub wyższa od liczby określonej w ust. 2. 

4. Czas trwania i liczbę wychowanków, uczestniczących w zajęciach specjalistycznych określają  

odrębne przepisy. 

 

§ 18 

1. Godzina zajęć lekcyjnych i specjalistycznych trwa 45 minut. 
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 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 

ogólny tygodniowy czas pracy ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

  3. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w tym  

w formie wycieczek i imprez, na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 19 

1. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzone są na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzone są indywidualnie lub grupowo. 

3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania odbywaj ą się w miejscu ustalonym przez dyrektora w uzgodnieniu z 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 

a. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi  

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności dziecka, 

b. psycholog, 

c. logopeda 

d. inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.  

4.  Pracą zespołu koordynuje dyrektor albo upoważniony przez niego nauczyciel. 

5. Do zadań zespołu wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka należą: 

1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań 

w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 

2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z 

uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, 

3) ustalenie miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup, co uzależnione jest od potrzeb i możliwości dziecka, 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie wprowadzenie zmian w indywidualnym programie 

wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie 

wczesnego wspomagania, 

5) udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, 

6) rozpoznawania zachowań niepożądanych i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, 

7) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystywaniu 

w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, 

8) zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania. 

§ 20 

 

1. Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim Ośrodek zapewnia udział w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach. 

2. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie 

zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.  

3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują przede wszystkim: 

1) naukę nawiązania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika, 

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom 

uczestnika, 

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego 

ciała i orientacji przestrzennej, 

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, 

5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w 

nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, 

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 
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7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w 

ekspresyjnej aktywności. 

§ 21 

 

Szkoła podstawowa specjalna 

 

1. Nadrzędnym zadaniem kształcenia i wychowania na I etapie edukacyjnym jest zapewnienie opieki dziecku i 

wspomaganie jego rozwoju, a w szczególności kształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z: 

a. porozumiewaniem się, 

b. uspołecznieniem, 

c. działalnością społeczno-kulturalną, 

d. samodzielnością, 

e. funkcjonowaniem dziecka w szkole i w domu, 

f. spędzaniem czasu wolnego, 

g. wykonywaniem zadań szkolnych, 

h. profilaktyką zdrowotną. 

2. Zadaniem kształcenia i wychowania na II etapie edukacyjnym jest stworzenie uczniom sprzyjających warunków do 

nabywania wiedzy i umiejętności, uczenie życia, aktywności w szkole, wytrwałości i zaradności poprzez: 

a. integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny, 

b. uświadamianie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich, 

c. przygotowanie ucznia do okresu dojrzewania, rozpoznawanie i rozumienie jego przejawów psychofizycznych, 

d. wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa i przyjaźni, 

e. umożliwienie poznania regionu i jego kultury, 

f. kształtowanie szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych. 

 

§ 22 

 

Gimnazjum Specjalne 

 

Zadaniem Gimnazjum jest wszechstronna rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi i umożliwienie 

im zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i podjęcia aktywności ponadgimnazjalnej w różnych 

formach edukacji. 

§ 23 

1. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom zakwaterowanie w internacie, prowadzonym  

w jego strukturze. 

2. Wszyscy wychowankowie Ośrodka spoza Ziemięcic powinni być zameldowani na pobyt czasowy w tutejszej placówce. 

3. Szczegółową organizację i zasady działania internatu określa regulamin ustalony przez dyrektora ośrodka  

 

§ 24 

    1. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom w szczególności: 

1) całodobową opiekę, 

2) specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, 

3) możliwość realizacji celów rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych, 

4) możliwość zaspakajania praktyk religijnych, zgodnie z własnym sumieniem. 

5) zajęcia sportowe 

   § 25 

 1. Ośrodek organizuje opiekę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00. 

 

§ 26 
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1. W ramach Ośrodka jest zorganizowana biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno-obsługowi oraz rodzice uczniów. 

4. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy szkoły.  

5. Realizacja celów zadań biblioteki dokonuje się poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów: 

a. księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży, 

b. czasopism przedmiotowo – metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli, 

c. pomocy audiowizualnych, 

d. księgozbioru książki mówionej. 

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom, 

4) organizację warsztatu czytelniczego, 

5) współprace z dyrektorem ośrodka, radą pedagogiczną i samorządem wychowanków. 

6. Za udostępnianie zbiorów odpowiada pracownik wyznaczony przez dyrektora Ośrodka 

                                                                       § 27 

    1. Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada odpowiednie pomieszczenia, gwarantujące możliwość prawidłowego 

funkcjonowania placówki i zapewnienia wychowankom warunków do pełnej rewalidacji i rehabilitacji. 

 

 

 

IV. Wewnątrzszkolny System Oceniania  

 

§ 28 

1. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum są oceniani zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

§ 29 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Pierwszy semestr trwa do rozpoczęcia ferii zimowych. 

3. Raz w ciągu roku szkolnego, na zakończenie pierwszego semestru, przeprowadza się klasyfikację śródroczną uczniów. 

§ 30 

1. W Szkole istnieje wewnętrzny system oceniania i motywowania, który kieruje się zasadami sprawiedliwości, 

obiektywności i jawności oceny ucznia z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 31 

1. We wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

są ocenami opisowymi. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I, II i III etapu 
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edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

4. Oceny bieżące osiągnięć edukacyjnych ucznia wyrażone są przysłówkami, są one odpowiednikami ocen opisowych i 

określają wykonanie przez ucznia danego zadania na poziomie:  

a. doskonale (D) - uczeń samodzielnie wykonuje zadanie dostosowane do jego indywidualnych możliwości, 

wykazując się przy tym pomysłowością; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych; 

b. bardzo dobrze (B) - uczeń zdobyte umiejętności i wiadomości potrafi zastosować w nowych sytuacjach 

praktycznych; bardzo dobrze radzi sobie z zadaniami dostosowanymi do jego indywidualnych możliwości; 

c. poprawnie (P) - uczeń poprawnie wykonuje zadanie dostosowane do jego indywidualnych możliwości; 

potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w znanych sytuacjach, przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela; 

d. zadowalająco (Z) - uczeń wykonuje typowe zadania, według schematów; wymaga ukierunkowania oraz 

wsparcia ze strony nauczyciela podczas wykonywania zadań dostosowanych do indywidualnych możliwości; 

e. wystarczająco (W) - uczeń pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem; rozwiązuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności dostosowane do jego indywidualnych możliwości. 

5. Dzienniki lekcyjne dostosowuje się do ocen opisowych. 

 

§ 32 

1. Ocenianie bieżące z religii: 

• Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

• Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę odwołując się do wymagań 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym. 

• Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępnione do wglądu uczniów lub jego rodziców (opiekunów prawnych). 

• W ocenianiu bieżącym z religii stosuje się cyfrową skalę ocen: 

a. 6 - stopień celujący, 

b. 5 - stopień bardzo dobry, 

c. 4 - stopień dobry, 

d. 3 - stopień dostateczny, 

e. 2 - stopień dopuszczający, 

f. 1 - stopień niedostateczny. 

2. Ocenianie śródroczne: 

a. Ocena klasyfikacyjna śródroczna z religii wystawiana jest według cyfrowej skali ocen tak, jak w ocenianiu 

bieżącym. 

b. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii oraz 

ustaleniu oceny śródrocznej z tych zajęć. 

c. Oceny śródroczne z religii ustala nauczyciel religii. 

d. Oceny śródroczne z religii nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

e. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religię w szkolnym 

planie nauczania. 3. Ocenianie roczne: 

f. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznej oceny z tych zajęć. 

g. Ocena klasyfikacyjna roczna z religii wystawiana jest według cyfrowej skali ocen tak, jak w ocenianiu bieżącym. 

h. Oceny roczne z religii ustala nauczyciel religii. 
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i. Oceny roczne nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

 

§ 33 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, 

należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

§ 34 

Promowanie uczniów i ukończenie szkoły 

1. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

2. Uczniowie nie przystępują do sprawdzianu po klasie VI i egzaminu po gimnazjum. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

V. Pracownicy 

 

§ 35 

W Ośrodku zatrudnia się pracowników: 

1) pedagogicznych, w tym: 

a. nauczycieli  

b. wychowawców internatu, 

c. specjalistów tyflopedagogów, 

d. specjalistów oligofrenopedagogów, 

e. specjalistów opieki psychologiczno-pedagogicznej, 

2) ekonomiczno-administracyjno-obsługowych. 

 

§ 36 

1.Pracownik pedagogiczny prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów  

w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz imprez organizowanych przez Ośrodek. 

2.Do zadań pracowników pedagogicznych należy w szczególności: 

1) dbałość o prawidłowe realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego  

z uwzględnieniem działalności rewalidacyjnej, opartej o diagnozę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną, 

            2)  opracowanie i realizację rozkładów materiałów nauczania z uwzględnieniem programów                                                               

nauczania, w oparciu o podstawę programową oraz plan nauczania, 

            3)  prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt środki dydaktyczne, urządzenia i 

materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o 

wystrój i estetykę klasy, 

4)  współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły, 

5) prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie. 

 

§ 37 

Prawa pracowników pedagogicznych przedstawiają się następująco: 
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1) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu, 

2) w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych, decyduje o doborze treści 

programowych, 

3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 

MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

4) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów, 

5) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Ośrodka. 

 

§ 38 

1. Pracownik pedagogiczny odpowiada służbowo przed dyrektorem Ośrodka, organem prowadzącym placówkę, organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny za: 

      1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych, 

     2)   stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych. 

 

§  39 

1.  Pracownik pedagogiczny odpowiada służbowo przed władzami Ośrodka, ewentualnie cywilnie lub karnie, za: 

       1)  tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w 

czasie dyżurów przydzielonych, 

       2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub  

w wypadku pożaru, 

      3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia  ośrodka przydzielonego mu przez dyrektora ośrodka, a wynikłego 

z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy. 

 

§ 40 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami,  

a w  szczególności; 

1) poznawanie warunków życia wychowanków i stanu ich zdrowia, 

2) systematyczna konsultacja z rodzicami albo opiekunami prawnymi wychowanka, a także, lekarzem i psychologiem w 

zakresie jego rozwoju psychofizycznego. 

2.Wychowawca klasy w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) współpracuje z innymi nauczycielami, koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanków, także tych, 

którzy wymagają indywidualnej opieki, 

3) pozostaje w ścisłym kontakcie z wychowawcami internatu i nauczycieli zawodu, celem koordynacji działań, 

zapewniającym wychowankom osiągnięcia postępów w nauce, 

4) w miarę możliwości planuje i organizuje z wychowankami i ich rodzicami albo opiekunami prawnymi różne formy życia 

zespołowego integrujące środowisko. 

 

 

 

 

§ 41 

1. Wychowawca w internacie Ośrodka obowiązany jest do poznania sytuacji rodzinnej wychowanków, a także organizowania i 

prowadzenia pracy wychowawczej, rewalidacyjnej  

i opiekuńczej w powierzonej grupie. 
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2. Wychowawca grupy internatowej prowadząc zamierzone działania wychowawcze realizuje pełny proces rewalidacji wychowanka, 

dający możliwość integracji ze środowiskiem 

3. W szczególności wychowawca internatu obowiązany jest do: 

1) wdrażania wychowanków do samodzielnej pracy w zakresie przygotowania zajęć szkolnych, posługiwania się 

przyborami szkolnymi, wdrażania do pracy społeczno użytkowej do samoobsługi oraz przestrzegania zasad 

współżycia społecznego 

2) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, 

3) wdrażania wychowanków do utrzymania czystości odzieży, bielizny, obuwia oraz do utrzymania na odpowiednim 

poziomie stanu estetycznego pomieszczenia grupy, internatu i otoczenia jak również poszanowania mienia 

społecznego, 

4) prowadzenia obserwacji wychowanków, konsultacji spostrzeżeń z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami 

albo opiekunami prawnymi wychowanków, 

4. konsultacji z psychologiem, pedagogiem, lekarzem, terapeutą  

5. Wychowawca w internacie opracowuje sposoby realizacji zadań ośrodka, a w szczególności zadań wychowawczych, 

opiekuńczych i rewalidacyjnych poprzez organizację zajęć:     

1) samoobsługowych i czynności dnia codziennego, 

2) terapeutycznych, 

      3) kulturotwórczych, specjalistycznych, samorządowych, 

      4) zorganizowanych zajęć kół zainteresowań. 

 

§ 42 

1. Do zadań tyflopedagogów należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych 

każdego ucznia; 

2) nauczanie dzieci sprawnego poruszania się w przestrzeni; 

3)  maksymalne usprawnianie funkcji innych zmysłów; 

4) dostarczanie uczniom materiałów nagrywanych na taśmie w szybszym niż zwykle tempie ("mowa skondensowana"), 

w celu umożliwienia im szybszego odbierania danych słuchowych; 

5)  przekształcanie bodźców wzrokowych w postać dostępną dla niewidomego dziecka, tj. zastępowanie ich bodźcami 

słuchowymi lub dotykowo kinestetycznymi, przy użyciu najbardziej przydatnych i efektywnych środków, takich jak: 

pismo Braille’a, książki mówione, wypukłe mapy, nośniki dźwięku itp.; 

6) uzyskiwanie porady u lekarza specjalisty w dziedzinie wad wzroku, celem określenia ewentualnych ograniczeń 

czynności fizycznych u dzieci; 

7) zapewnianie każdemu dziecku jak najwięcej sposobności do znajdowania najbardziej odpowiednich warunków nauki, 

takich jak: oświetlenie, kąt patrzenia, wielkość czcionki itp.; 

8) bezpośrednie kształcenie funkcji wzrokowych, mające na celu podwyższenie poziomu funkcjonowania wzroku na 

lekcjach ukierunkowanych na wytworzenie maksymalnej sprawności w skupieniu uwagi na przekazywaniu i 

interpretacji spostrzeżeń wzrokowych, aż do ćwiczenia wzroku w przypadku dzieci z resztkami widzenia; 

9) stosowanie takich metod pracy dydaktyczno wychowawczej, które uwzględniają indywidualną pracę z każdym 

dzieckiem, ze względu na zróżnicowane możliwości wzrokowe, różny stopień ich zdolności intelektualnych, stan 

zdrowia i sprawności ogólnej, cechy charakterologiczne, które są spowodowane poczuciem niepełnosprawności; 

10) prowadzenie zajęć z rewalidacji indywidualnej. 

 

 

§ 43 

1. Do zadań oligofrenopedagogów należy w szczególności: 
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1) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych 

każdego ucznia, w ramach zajęć przewidzianych programem nauczania; 

2) prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej; 

3) planowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego w ramach prowadzonych zajęć; 

4) planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia; 

5) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w środowisku naturalnym, na licznych wycieczkach do miejsc 

użyteczności publicznej (punkty usługowe, sklepy, instytucje, teatry, muzea, kina itp.); 

6) wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi), 

rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw; 

7) ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu "grup 

wzajemnego wspierania"; 

8) stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i 

wychowawczych; 

9) opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, analizowanie wyników nauczania; 

§ 44 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określania form pomocy 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczego szkoły 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

2. Zadania, o których mowa pedagog realizuje: 

1) we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami grup, rodzicami (prawnymi opiekunami), organami szkoły i 

instytucjami pozaszkolnymi 

2) we współpracy z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi 

3. Pedagog może prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

§ 45 

 

1. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie 

mocnych stron ucznia 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określania form pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, działań profilaktycznych, działań mediacyjnych, działań interwencyjnych 

3) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), 

nauczycieli 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych 

form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia 

5) wspieranie wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych oraz zespołów wychowawczych i innych 

zespołów problemowo zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego szkoły 

2. Zadania, o których mowa psycholog realizuje: 

1) we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami grup, rodzicami (prawnymi opiekunami), organami szkoły i 

instytucjami pozaszkolnymi 

2) we współpracy z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi 

3. Psycholog może prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 
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§ 46 

 

1. Do zadań logopedy w szczególności należy: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach adekwatnej do stwierdzonej nieprawidłowości w 

rozwoju mowy dzieci 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w tym 

współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia 

5) wspieranie działań wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły 

§ 47 

1. Zakres czynności pracowników administracyjnych, ekonomicznych i obsługi ustala dyrektor Ośrodka na rok szkolny zgodnie z 

arkuszem organizacyjnym.  

 

VI. Wychowankowie Ośrodka 

 

§ 48  

1.  Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, do Ośrodka może być przyjęte dziecko/uczeń posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego na odpowiedni etap edukacyjny z uwagi na niepełnosprawność lub orzeczenie o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Do przedszkola specjalnego mogą uczęszczać dzieci od 3 do ukończenia 9 lat. 

3. Do szkoły podstawowej specjalnej mogą uczęszczać dzieci od 6 roku życia do ukończenia 18 lat. 

4. Do gimnazjum specjalnego mogą uczęszczać dzieci do ukończenia 21 lat 

5. Na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą uczęszczać dzieci i młodzież do ukończenia 25 roku życia. 

6. Procedury związane z przyjęciem do Ośrodka poprzedza konsultacja psychologiczno - pedagogiczna dziecka, rozmowa 

kwalifikacyjna z rodzicami lub opiekunami prawnymi, przegląd dokumentacji medycznej, pedagogicznej, itp. 

7. Rodzice zobowiązani są do udostępnienia do wglądu ww. dokumentacji, napisania podania o przyjęcie, dostarczenie 

zaświadczenia lekarskiego, które nie wyklucza całodobowego pobytu dziecka poza miejscem jego zamieszkania 

8. Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka  powołuje dyrektor Ośrodka 

9. Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o swojej decyzji w formie pisemnej. 

 

§ 49 

1. Wychowanek Ośrodka ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz zasad bhp, 

2) opieki wychowawczej oraz warunków  pobytu w ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności, 

3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,  

4) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości 

ośrodka; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

5) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi Ośrodka, i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od 

nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

6) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego 

problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych zaufaniu, 

7) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka, 

8) reprezentowania ośrodka we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi 

umiejętnościami i możliwościami. 
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§ 50 

1. Wychowanek Ośrodka ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka i innych regulaminach, 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu Ośrodka oraz zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do 

nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób 

dorosłych, 

4) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich pracowników i pracowników pedagogicznych, 

5) dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw 

międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku Ośrodka, 

6) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek i kolegów – wychowankom zabrania się palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku 

ośrodka jak i poza nim, 

7) troszczenia się o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie 

i na zewnątrz. 

8) dostarczenia usprawiedliwienia w formie zwolnienia lekarskiego, w przypadku choroby lub wizyty u lekarza lub 

pisemnego usprawiedliwienia od rodziców,   

9) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju. 

 

§ 51 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy, 

2) pochwałę dyrektora wobec uczniów ośrodka, 

3) przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki itp., 

4) wystosowanie przez dyrektora listu pochwalnego do rodziców, 

 

 

 

§ 52 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Ośrodka, a także naruszenie innych obowiązujących w nim regulaminów uczeń 

może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy lub nauczyciela, 

2) upomnieniem wychowawcy wobec klasy lub grupy, 

3) upomnieniem dyrektora, 

4) upomnieniem dyrektora wobec innych uczniów, 

5)  pisemną naganą dyrektora  

2. Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

3. O udzielonej naganie dyrektora Ośrodka informuje się na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka. 

4. Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, może być skreślony z listy wychowanków.  

 

                                                              § 53 

1. Przed wymierzeniem kary wychowanek ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

2. Wychowanek ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora ośrodka w terminie 7 dni 

od daty wymierzenia kary. W przypadku ucznia gimnazjum prawo do wniesienia odwołania przysługuje tylko rodzicom lub 

prawnym opiekunom ucznia. 
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3. Dyrektor ośrodka może zawiesić wykonanie kary nałożonej na wychowanka, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu 

wychowanków albo nauczyciela wychowawcy. 

4. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. 

5. Nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.    

 

§ 54 

1. Dyrektor Ośrodka skreśla wychowanków z listy, z wyłączeniem wychowanków pozbawionych całkowicie opieki rodzicielskiej 

albo umieszczonych w ośrodku na podstawie orzeczenia sądu  

w przypadku: 

1) osiągnięcia przez wychowanka wieku ponad 24 lat, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed 

zakończeniem roku szkolnego pobyt w ośrodku przedłuża się do zakończenia roku szkolnego, 

2) rażących naruszeń Statutu, a także obowiązujących w nim regulaminów, a w szczególności: 

a. fizycznego i moralnego znęcania się nad koleżankami i kolegami, 

b. wnoszenia na teren Ośrodka substancji i przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu, 

c. świadomego niszczenia mienia szkolnego i prywatnego, 

d. używania środków odurzających i namawiania do ich stosowania innych, 

e. wnoszenia alkoholu na teren Ośrodka oraz jego spożywania w placówce oraz poza nią, 

f. samowolnego opuszczania terenu Ośrodka, 

g. dokonania kradzieży na terenie Ośrodka i poza nim (dotyczy także mienia Ośrodka). 

 

§ 55 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do : 

1) uzyskania od dyrektora Ośrodka i wychowawcy klasy informacji o zadaniach ośrodka oraz zamierzeniach dydaktyczno – 

wychowawczych w szkole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych, 

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

3) uzyskania w każdym czasie ustnej lub pisemnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce, 

4) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej nagrodzie lub karze. 

 

VI.  Dokumentacja 

 

§ 56 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą: 

1) przebiegu nauczania wychowanków, 

2) pobytu w ośrodku. 

2. Ośrodek prowadzi dokumentację w sposób określony odrębnymi przepisami. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 57 

1. Finansowanie Ośrodka zgodnie z  art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156) może  

otrzymywać dotacje z budżetu gminy. 

 

2. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie obejmuje patronat nad Ośrodkiem i wspiera go finansowo. 
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3. Ośrodek ma prawo do pozyskiwania funduszy: 

1) stowarzyszeń, funduszy, 

2) gmin, powiatów, 

3) darowizn, zapisów, 

4) subwencji osób prawnych i fizycznych, 

5) na zasadach zadań zleconych jednostkom niepaństwowym przez jednostki państwowe. 

 

§ 58 

Wszelkie zmiany Statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

 

§ 59 

Statut wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2016 roku 

 

 

 

 

Tekst na podstawie uchwały Zarządu RFPN nr 160101 z dnia 13 stycznia 2016 roku. 

 


