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STATUT  

SPECJALNEGO OŚRODKA  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

W LESZNIE 

 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 

Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. ( Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.05.2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za 

pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 109, poz. 631). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.03.2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. 

2005 r. Nr 52 poz. 466). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                      

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

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

2002 r. Nr 23). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach 

oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2013r.  nr 0 poz. 532). 
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ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§1 

1) Nazwa Ośrodka brzmi: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Płk Jerzego Strzałkowskiego 

05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 4. 

 

2) Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może 

być używany skrót: SOS-W. 

 

3) W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego umieszczonej na tablicy 

urzędowej pomija się określenie „Specjalny.” 

 

4) W skład Ośrodka wchodzą: 

a) szkoła podstawowa specjalna; 

b) gimnazjum specjalne; 

c) szkoła zawodowa specjalna; 

d) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. 

 

5) W skład Ośrodka wchodzi przedszkole specjalne utworzone na podstawie 

porozumienia między właściwymi organami prowadzącymi. 

 

6) Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. 

 

7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką 

dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań 

wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych 

ze względu na występujące niepełnosprawności oraz które z powodu tych 

niepełnosprawności  nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. 

 

8) Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo          

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. 

 

9) Ośrodek może być także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami.  

 

10)  Ośrodkowi zostało nadane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania na wniosek  

Rady Pedagogicznej Ośrodka imię Płk Jerzego Strzałkowskiego. 

 

11)  Ośrodek posiada własny sztandar. 
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12)  W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz,      

w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA OŚRODKA 

 

§2 

1) Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 

programu wychowawczego Ośrodka. 

2) Podczas realizacji celów i zadań, Ośrodek kieruje się następującymi zasadami: 

a) dobrem dziecka; 

b) poszanowaniem praw dziecka; 

c) wyrównywaniem deficytów rozwojowych dziecka; 
d) wspieraniem rozwoju dziecka poprzez rozwój zainteresowań   i indywidualne 

oddziaływania wychowawcze; 

e) utrzymywaniem więzi dziecka z rodziną; 
f) koniecznością przygotowania wychowanka, w miarę możliwości do 

samodzielnego życia w społeczeństwie. 

 

§3 

1) Realizacja celów i zadań Ośrodka następuje poprzez:  

 uczestnictwo w różnorodnych zajęciach dostosowanych do potrzeb  i możliwości 

wychowanków; 

 pracę w organizacjach i sekcjach działających w obrębie samorządu; 

 prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, np. uczestnictwo w zajęciach 

szkolnych, odrabianie prac domowych; 

 wdrażanie wychowanków do samodzielności i zaradności życiowych w 

codziennych    czynnościach;   

 prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych zgodnie  z obowiązującym 

programem profilaktycznym Ośrodka, planami wychowawczymi grup oraz 

indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi.   

 

                                                §4 

 

1) W Ośrodku może być powoływany Zespół Wychowawczy, którego celem jest: 

a)  diagnoza sytuacji wychowawczej lub opiekuńczej ucznia, 

b)  analiza stosowanych dotychczas metod pracy z uczniem ( w przypadku problemów 

wychowawczych), 

c)  ustalenie oddziaływań mających na celu poprawę sytuacji wychowawczej/ 

 opiekuńczej ucznia.  

2) W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: 

a) Dyrektor Ośrodka lub osoba upoważniona przez niego, 
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b) wychowawca klasy, 

c) wychowawca grupy wychowawczej, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) w zależności od potrzeb – rodzic, pielęgniarka szkolna, lekarz.  

3) Proces wychowawczy dziecka wspierany jest opieką psychologiczno-pedagogiczną   w 

formach określonych w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

4) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Ośrodka. 

6) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku udzielają wychowankom 

wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Ośrodku 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

a) rodzicami wychowanków; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c) innymi placówkami; 

d) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz    

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

 6)  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce jest udzielana z inicjatywy: 

a) wychowanka; 

b) rodziców wychowanka; 

c) dyrektora Ośrodka; 

d) wychowawcy grupy wychowawczej, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z wychowankiem; 

e) pielęgniarki; 

f) poradni; 

g) pomocy pedagogicznej; 

h) asystenta rodziny; 

i) kuratora sądowego. 

 

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielana w  placówce rodzicom wychowanków, 

wychowawcom grup wychowawczych i nauczycielom, polega na wspieraniu tychże w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla wychowanków. 

8) Rodzice, wychowawcy grup wychowawczych i nauczyciele mają prawo do uzyskania 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w formie porad, konsultacji, warsztatów, 

szkoleń. 

9) Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 

specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej zapewniają poradnie 

oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

10) W Ośrodku działa Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie ustalenia 



5 
 

form udzielania tej pomocy, a także okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w 

których poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania  i koordynowania 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia się wymiar 

godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, o którym mowa w ust.12. Zespół dokonuje również oceny zasadności 

dalszego pobytu wychowanka w placówce.     

11) W skład Zespołu wchodzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz   

specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Pracę Zespołu planuje i koordynuje 

wychowawca klasy/oddziału lub dyrektor Ośrodka. 

12) Dyrektor Ośrodka ustala wymiar godzin dla poszczególnych form udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13) Wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniają w indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia  wnioski, dotyczące dalszej pracy z 

uczniem, zawarte w prowadzonej zgodnie z przepisami dokumentacji. 

14) O ustalonych dla wychowanka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor Ośrodka niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w 

Ośrodku, rodziców wychowanka albo pełnoletniego wychowanka. 

 

§5 

1) Ośrodek dba o bezpieczeństwo wychowanków i ochrania ich zdrowie poprzez: 

a) zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb 

wychowanków; 

b) opiekę w porze nocnej sprawowaną przez wychowawcę grupy wychowawczej; 

c) omawianie zasad bezpieczeństwa; 

d) szkolenie pracowników Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego; 

f) utrzymywanie kuchni, jadalni, urządzeń sanitarnych i pomieszczeń użytkowanych 

przez wychowanków w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości; 

g) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

h) zapewnienie całodziennego wyżywienia, dostosowanego do potrzeb rozwojowych, 

w formie śniadań, obiadu, kolacji; 

i) organizowanie wypoczynku i wycieczek, w tym, z wykorzystaniem bazy Ośrodka 

Wypoczynkowego w Zdworzu; 

j) zapewnienie opieki medycznej, w tym rehabilitacji ruchowej. 

 

§6 

 
1) Dbając o wszechstronny rozwój dzieci przebywających w Ośrodku, placówka corocznie 

organizuje imprezy kulturalne i sportowe o szerszym zasięgu. 
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ROZDZAŁ III  

ORGANY OŚRODKA 

 

§7 

1) Organami Ośrodka są: 

a) Dyrektor 

b) Rada Pedagogiczna 

c) Rada Rodziców 

d) Samorząd Wychowanków 

 

2) Wymienione Organy Ośrodka, z wyjątkiem Dyrektora, działają na podstawie własnych, 

dopuszczonych uchwałą, regulaminów, które są częścią statutu. 

 

3) Organy Ośrodka wszystkie swoje decyzje i opinie podejmują w formie uchwał zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków. 

 

4) Wszystkie posiedzenia Organów Ośrodka są protokołowane w księdze protokołów. 

 

5) Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, w tym pozostałych 

członków kadry kierowniczej Ośrodka. Określa szczegółowo zakres ich czynności        i 

kompetencji. Odpowiada za stan organizacyjny Ośrodka, ponosi odpowiedzialność za 

właściwy przebieg zajęć w szkołach i grupach wychowawczych, czuwa nad 

przestrzeganiem dyscypliny pracy.  

 

6) Organy Ośrodka współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 

dotyczących działalności placówki poprzez: 

a) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu placówki; 

b) informowanie o działaniach podjętych poprzez dyrektora Ośrodka; 

 

§8 

1) Dyrektor Ośrodka: 

a) kieruje bieżącą działalnością wychowawczą, edukacyjną, profilaktyczną Ośrodka i 

reprezentuje go na zewnątrz; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

c) zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje 

administracyjno-finansową i gospodarczą obsługę placówki oraz przedkłada Radzie 

Pedagogicznej sprawozdanie z tej działalności; 

f) przyznaje nagrody oraz wymierza regulaminowe kary nauczycielom, 

wychowawcom i innym pracownikom Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Członków 

Kadry Kierowniczej; 

g) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników 

placówki; 
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h) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami               

i Samorządem Wychowanków; 

i) powołuje zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, o którym 

mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach; 

j) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

k) zapoznaje pracowników podejmujących pracę z zakresami ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku i ich podstawowymi 

uprawnieniami; 

l) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, wnioski 

wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności 

placówki; 

ł) podejmuje decyzje administracyjne w zakresie spraw kadrowych zgodnie z          

odrębnymi przepisami. 

 

2) Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje w trybie ustalonym uchwałą organ 

prowadzący Ośrodek. 

 

3) Przy Dyrektorze działa Zespół Kierowniczy, pełniący funkcję doradczą i opiniodawczą,          

w skład którego wchodzą osoby powołane przez Dyrektora na stanowiska kierownicze. 

 

4) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów Ośrodka niezgodnych  z  

przepisami prawa lub interesem placówki. W takim przypadku w okresie dwóch tygodni 

uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.  W przypadku braku 

uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu 

placówkę. 

 

§9 

1) Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym Ośrodka powołanym do 

rozwiązywania, opracowywania i rozstrzygania, w granicach kompetencji spraw 

pedagogicznych, organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych. 

 

2) Wszystkie jednostki organizacyjne Ośrodka mają jedną Radę Pedagogiczną. 

 

3) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka jako 

członkowie stali. 

 

4) Na posiedzenia Rady Pedagogicznej, w razie potrzeby, mogą być zaproszone inne osoby z 

głosem doradczym. 

 

5) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. 

 

6) Dopuszcza się możliwość tworzenia odrębnych rad pedagogicznych dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych w celu rozwiązywania spraw szczegółowych tych jednostek 

 

7) Szczegółowy zakres działania Rady Pedagogicznej Ośrodka określa regulamin Rady 

tworzony  i zatwierdzony przez tę Radę.      
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8) Ze względu na specyfikę placówki kompetencje i zadania Rady Ośrodka przejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

 

9) Do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka; 

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji, promowanie uczniów i wychowanków; 

c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków; 

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców 

grup wychowawczych Ośrodka; 

e) przygotowanie projektu statutu Ośrodka oraz statutów szkół, działających przy 

Ośrodku, a także wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz przedstawienie ich 

do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej; 

f) wydawanie opinii w sprawach powierzenia funkcji kierowniczych w Ośrodku; 

g) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów i 

wychowanków; 

h) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych 

nieobecności; 

i) uchwalanie warunkowej klasyfikacji ucznia. 

 

10)  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczych, 

edukacyjnych, terapeutycznych;  

b) projekt planu finansowego placówki; 

c) wnioski dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom i 

wychowawcom grup wychowawczych stałych prac i zajęć edukacyjno-

wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych;  

d) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

e) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia. 

 

11)  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 

 

12)  Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Ośrodka zasięga opinii Rady Rodziców  

w sprawie:  

a) szkolnego zestawu programów nauczania;  

b) szkolnego zestawu podręczników;  

c)  projektu planu finansowego;  

d) skreślenia ucznia z listy uczniów;  

e) nagradzania, wyróżniania i oceniania pracy nauczycieli, wychowawców grup        

wychowawczych; 

f) innych spraw dotyczących życia Ośrodka.  

 

13)  Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Ośrodka zasięga opinii Samorządu Ośrodka  

w sprawie:  

a) kryteriów oceny z zachowania;  

b) dotyczących organizacji życia Ośrodka, procesu dydaktyczno-wychowawczego  

  i opiekuńczego;  

c)  pracy danego wychowawcy grupy wychowawczej lub nauczyciela.          
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14)  Wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele i oraz osoby zaproszone są 

zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą 

naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli, wychowawców 

grup wychowawczych   i innych pracowników placówki. 

 

15)  Księgę protokołów należy udostępnić na terenie placówki jej wychowawcom grup 

wychowawczych, nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach 

prowadzących placówkę lub sprawujących nadzór pedagogiczny. 

 

16)  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków 

Rady. 

 

17)  Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i 

wychowanków. 

 

18)  Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Pedagogicznej może odbywać się w trybie 

jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym. 

 

19)  Głosowania osobowe odbywają się w trybie tajnym. 

 

20)  Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

a) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej; 

b) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich o terminie i porządku zebrania; 

c) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, chroni prawa i godność pracowników 

pedagogicznych; 

d) zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

e) analizuje stopień realizacji uchwał Rady Pedagogicznej. 

 

21)  Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

a) realizowania zadań wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i 

profilaktycznych; 

b) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych; 

c) przestrzegania prawa oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora i bezpośrednich 

przełożonych; 

d) czynnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Rady Pedagogicznej. 

 

22)  Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny jej działalności, jej dyrektora lub 

innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Wychowanków i 

Samorządów Uczniowskich. 

 

 

                                                                   §10         
1) W Placówce działa Rada Rodziców będąca reprezentacją rodziców uczniów i 

wychowanków Ośrodku. 

 

2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów   i wychowanków tego 

Ośrodka.    
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3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem Ośrodka. 

 

4) Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Ośrodka z  

wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka. 

 

5) W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

 

6) Zasady wydatkowania funduszu określa regulamin Rady Rodziców.    

7) Zgodnie z Regulaminem,  Rada Rodziców: 

a)  reprezentuje ogół rodziców uczniów i wychowanków Ośrodka; 

b) organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 

zadań Ośrodka; 

c) pomaga w gromadzeniu funduszy niezbędnych do wspierania działalności 

Ośrodka, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy; 

d) współdziała z innymi organami Ośrodka, szczególnie w zakresie:                                               

- znajomości zadań i zamierzeń edukacyjno-wychowawczych Ośrodka, 

- uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego 

postępów lub trudności; 

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                       

i wychowanków; 

- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Ośrodka; 

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy nauczyciela lub wychowawcy 

grupy wychowawczej ubiegającego się o awans zawodowy. 

 

§11 

 

1) Samorząd tworzą wychowankowie Ośrodka:  

a) na szczeblu Szkół – Samorządy Uczniowskie;      

b) na szczeblu grup wychowawczych - Samorządy Grupowe; 

c) na szczeblu Ośrodka – Samorząd Wychowanków. 

 

2) Każdy wychowanek ma prawo wybierać i być wybieranym do Samorządu. 

 

3) Przedstawiciele samorządu wybierani są w głosowaniu tajnym większością głosów. 

 

4) Wybierani przedstawiciele samorządów grupowych kandydują w wyborach do Samorządu 

Wychowanków Ośrodka. 

 

5) Zarząd Samorządu Wychowanków wybierany jest na początku roku szkolnego w 

głosowaniu tajnym. 

 

6) Prace Samorządu Wychowanków skupiają się w ramach sekcji. 

 

7) Samorząd Wychowanków Ośrodka może dokonywać zmian w regulaminie Samorządu            

w formie pisemnej. 



11 
 

 

8) Szczegółowe prawa i obowiązki określone są w regulaminie Samorządu Wychowanków 

oraz w regulaminach Samorządów Uczniowskich. 

 

9) Samorząd Wychowanków jest współgospodarzem Ośrodka, przedstawicielem i 

rzecznikiem młodzieży.  

 

10)  Do kompetencji Samorządu Wychowanków należy: 

a) współdziałanie ze Szkolnymi Samorządami w realizacji swoich celów; 

b) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania; 

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

d) prawo uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, podczas których 

rozpatrywane są problemy wnoszone przez młodzież lub które dotyczą wspólnej 

realizacji podjętych decyzji; 

e) zgłaszanie władzom Ośrodka, nauczycielom i wychowawcom grup 

wychowawczych postulatów dotyczących zajęć wychowawczo-edukacyjnych i 

organizacji czasu wolnego; 

f)  pośredniczenie z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązaniu 

trudności napotkanych przez poszczególnych wychowanków; 

g) udzielanie w imieniu swojej organizacji poręczenia za wychowanków, którym ma 

być wymierzona regulaminowa kara;  

h) składanie ogółowi młodzieży sprawozdania ze sposobu załatwienia zgłoszonych 

przez nią wniosków i postulatów. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANIZACJA PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

 

§12 

1)  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia wychowankom: 

a) całodobową opiekę; 

b) warunki do nauki w szkołach działających w Ośrodku; 

c) realizację celów rewalidacyjnych. 

 

2) Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której 

są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego SOSW może również 

prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie 

ferii szkolnych. 

 

3) Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada: 

a) pokoje mieszkalne (sypialnie); 

b) świetlice, aneksy kuchenne, przeznaczone do zajęć kulinarnych; 

c) łazienki i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób 

zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny; 

d) pokój dla dzieci chorych (izolatka);     

e) jadalnię dla wszystkich wychowanków; 
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f) pomieszczenia gospodarcze, m.in. kuchnię z zapleczem, pralnię; 

g) teren rekreacyjny; 

h) sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkolne; 

i) salę do rehabilitacji ruchowej. 

 

4) Szczegółowe cele i zadania wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne Ośrodka 

wynikają z zasad pedagogiki specjalnej, dostosowanej każdorazowo do potrzeb  i         

możliwości rozwojowych wychowanków. 

 

5) Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez: 

a) zespołową działalność rewalidacyjną wychowawców grup wychowawczych, 

nauczycieli, pracowników służby zdrowia, personelu administracyjno-

obsługowego; 

b) współdziałanie ze środowiskiem; 

c) badanie zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce w oparciu o 

okresową ocenę sytuacji dziecka. 

 

6) Ośrodek jest koedukacyjny.  

 

7) Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym jest grupa wychowawcza. 

 

8) Liczba wychowanków w grupie wychowawczej, powinna odpowiadać liczbie uczniów  w 

oddziale szkoły specjalnej, tj: 

a)  dla wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 10 do 16; 

b) dla wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 

znacznym od 6 do 8; 

 

9) W przypadku, gdy u co najmniej jednego wychowanka występują niepełnosprawności 

sprzężone, liczbę wychowanków w grupie wychowawczej można obniżyć o 2. 

 

10)  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba wychowanków          

w grupie wychowawczej może być niższa od ustalonej. 

 

11)  Skład grupy wychowawczej tworzy się z uwzględnieniem wieku, płci i rodzaju 

niepełnosprawności wychowanków. 

 

12)  Ze względów organizacyjnych w grupie wychowawczej mogą być wychowankowie  

      w różnym stopniu niepełnosprawni oraz zróżnicowani wiekowo.  

 

13) Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. 

 

14)  Do grupy wychowawczej, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić pomoc 

wychowawcy. 

 

15)  Do grupy wychowawczej, w skład której wchodzą wychowankowie z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, lub wychowankowie z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający do klasy I-IV szkoły podstawowej 

specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.   
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16)  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 maja każdego roku. 

Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza organ prowadzący.  

 

17)  Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć ustala Dyrektor Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacji placówki z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§13 

1) Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, w ramach której organizuje: 

a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków; 

b) zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym; 

a) zajęcia rewalidacyjne i profilaktyczno-wychowawcze; 

b) warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego; 

c) udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska; 

d) wypoczynek, rekreację i rozrywkę; 

e) zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia; 

f) pomoc w zakresie samoobsługi; 

g) rehabilitację ruchową; 

h) porady i konsultacje.  

 

2) Opiekę lekarską i pielęgniarską nad wychowankami sprawuje właściwy zakład opieki  

zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

8) Wychowankowie do 13 roku życia mogą wyjeżdżać do domów rodzinnych tylko pod 

opieką rodziców/opiekunów. Wychowanek powyżej 13 roku życia może podróżować 

samodzielnie, jeżeli posiada pisemną zgodę rodziców, a stan jego zdrowia daje gwarancję 

bezpieczeństwa i samodzielności w poruszaniu się.              . 

 

9) Pobyt wychowanków w Ośrodku jest bezpłatny. 

 

10) Rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia dziecka. 

 

11) Warunki odpłatności za wyżywienie określa odrębny regulamin. 

 

12) Należność z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie ich dzieci w Ośrodku podlega 

egzekucji administracyjnej. 

 

13) Rodzice są zobowiązani do wyposażenia swoich dzieci w bieliznę osobistą, odzież, 

obuwie oraz inne przedmioty osobistego użytku. 

 

14)  Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia wychowankowi tej placówki 

podczas pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pokrycie kosztów 

wyżywienia oraz zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości i środki 

higieny osobistej oraz leki, okulary, podręczniki i pomoce szkolne, a także kieszonkowe.  

 

15)  Wychowankowie są współgospodarzami Ośrodka. Ich przedstawiciele, wybrani przez 

ogół młodzieży, tworzą Samorząd Wychowanków oraz Samorządy Uczniowskie, które 

działają pod opieką wyznaczonych członków Rady Pedagogicznej. 
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16)  Wychowankowie mogą być członkami organizacji dziecięcych i młodzieżowych 

uprawnionych do działalności na terenie Ośrodka. 

 

17)  Ośrodek utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami wychowanków w celu jednolitych 

oddziaływań oraz wspiera rodziny w procesie wychowawczym. 

 

18)  Wychowawca grupy wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

realizuje z wychowankiem tej placówki indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny, o którym mowa w obowiązujących przepisach.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

PRACOWNICY OŚRODKA 

§14 

1) W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy: 

a) pedagogiczni: wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele, pedagog, 

psycholog, specjaliści np. logopedzi, reedukatorzy itp., 

b) administracyjni, 
c) obsługi (kucharki, sprzątaczki itp.), 

d) opieki medycznej, w tym lekarz, pielęgniarka, rehabilitant ruchowy, 

fizykoterapeuta. 

2) Pedagog i psycholog nie prowadzą grupy wychowawczej.  
 

 

 

§15 

1) Statut określa zakres działań pracowników pedagogicznych. 

 

2) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zatrudniającym więcej niż 15         

pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora. 

 

3) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, za zgodą organu 

prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska 

kierownicze. 

 

4) Wicedyrektor: 

a) podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka; 

b) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą wchodzących          

w skład Ośrodka szkół; 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych        

w szkołach; 
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d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego uczniów; 

e) opiniuje przyznanie nagród, odznaczeń i udzielanie kar porządkowych 

nauczycielom. 

5) Kierownik: 

a) podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka; 

b) wypełnia przydzielone mu czynności i obowiązki oraz działa w ramach 

udzielonych mu uprawnień; 

c) prowadzi zajęcia wychowawcze w wymiarze określonym odrębnymi 

przepisami; 

d) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-edukacyjną i profilaktyczną grup 

wychowawczych; 

e) sprawuje bezpośredni nadzór nad całokształtem gospodarki żywieniowej; 

f) sprawuje nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców grup 

wychowawczych zatrudnionych w Ośrodku, 

g) opiniuje przyznanie nagród, odznaczeń i udzielania kar porządkowych 

wychowawcom grup wychowawczych. 

 

6) Szczegółowe czynności kadry kierowniczej określają zakresy obowiązków. 

 

7) Do zadań pedagoga i psychologa w Ośrodku należy w szczególności: 

a)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów/wychowanków , w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów/wychowanków  w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania ich mocnych stron; 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce 

w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju 

uczniów/wychowanków; 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

d)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów/wychowanków; 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych; 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 

uczniów/wychowanków; 

h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych. 

 

8) Wymiar czasu pracy psychologa i pedagoga regulują odrębne przepisy. 

 

9) Wychowawca grupy wychowawczej zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia 

pracy     wychowawczej zgodnie z obowiązującym go zakresem zadań, uprawnień  i 

obowiązków. 
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10) Nauczyciel w Ośrodku zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy   

edukacyjno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym go zakresem zadań, uprawnień i 

obowiązków. 

 

§16 

1) W Ośrodku zatrudnia się, oprócz nauczycieli i wychowawców grupy wychowawczej, 

pracowników administracyjnych oraz obsługi zwanych pracownikami 

niepedagogicznymi.  

 

2) Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu określają 

odrębne przepisy. 

 

3) Pracowników wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu zatrudnia i zwalnia Dyrektor, 

przydziela im też odpowiednie zakresy obowiązków. 

 

4) Liczba etatów pracowników niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami Ośrodka. 

Liczbę i rodzaj etatów proponuje dyrektor a zatwierdza organ prowadzący Ośrodek, który 

zabezpiecza środki finansowe dla tej grupy pracowników. 

 

5) Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnianie odpowiednich warunków do 

realizacji statutowych zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Ośrodka. 

 

6) Szczegółową organizację i porządek pracy pracowników niepedagogicznych określa 

"Regulamin pracy", który jest załącznikiem do niniejszego Statutu. 

 

§17 

1) Działalność Ośrodka może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. 

 

2) Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZAŁ VI  

 

WYCHOWANKOWIE OŚRODKA 

 

§18 

 

1) Dzieci i młodzież przyjmuje się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego    na 

okres wychowania przedszkolnego, rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole. 

2) Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na wniosek rodziców na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną i skierowania Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

 

3) Pobyt wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym może trwać do 

końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok 

życia.  
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§19 

1) Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczne warunki pobytu, ochronę przed przemocą,  

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

 

2) Prawa i obowiązki wychowanka określa wewnętrzny regulamin Ośrodka opracowany                                

przy udziale Samorządu Wychowanków. 

 

3) Wychowanek ma prawo do: 

     a)  właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego  

     i rewalidacyjnego; 

                 b)  informacji; 

     c)  swobody wyrażania myśli i przekonań z zachowaniem praw innych ludzi, w  

     szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także światopoglądowych i    

religijnych;                                                                          

                 d)  rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w pracach wybranych sekcji 

                 działających w Ośrodku; 

                 e)  prywatności w sprawach osobistych; 

                 f)  ochrony przed poniżającym traktowaniem; 

                 g)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

                 h)  współuczestniczenia w tworzeniu Ośrodka poprzez działalność samorządową. 

                                                                                                           

4) Wychowanek ma obowiązek: 

a) uczestnictwa w procesie rewalidacji; 

b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku; 

c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli,  

wychowawców, kolegów oraz innych pracowników Ośrodka 

d) okazywania szacunku wszystkim pracownikom; 

e) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym; 

f) przeciwdziałania wszystkim przejawom przemocy i brutalności; 

g) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz 

indywidualnie  dobranej fryzury; 

h) przestrzegania zakazu używania wulgarnych wyrazów; 

i) przestrzegania zakazu palenia papierosów oraz używania środków 

odurzających; 

j) przygotowywania się do zajęć; 

k) sumiennego wywiązywania się z obowiązków dyżurnego; 

l) korzystania z telefonu komórkowego zgodnie z ustaleniami wychowawców 

grupy wychowawczej; 

m) ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie zniszczenia. 

 

5) Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące nagrody    i                 

wyróżnienia: 

a) pochwałę wychowawcy w obecności wychowanków; 

b) pochwałę Dyrektora Ośrodka w obecności wychowawców grup 

wychowawczych i wychowanków, 

c) nagrodę rzeczową; 

d) dyplom uznania; 
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e) bezpłatny udział w imprezach, wycieczkach, koloniach, obozach,                 

organizowanych przez Ośrodek;        

f) inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze Ośrodka. 

 

6) Najlepszym wychowankom przyznawany jest tytuł: "Wychowanek Miesiąca, Semestru,  

Roku”. 

 

7) Nagrody przyznawane są tym wychowankom, którzy prezentują postawę zgodną z   

regulaminem lub wyróżniają się szczególną aktywnością, pracowitością. 

 

8) Za nie przestrzeganie regulaminu wychowanek może być ukarany: 

a) upomnieniem wychowawcy; 

b) rozmową ostrzegawczą przeprowadzoną przez Dyrektora w obecności 

rodziców;  

c) upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka; 

d) zawieszeniem wychowanka w przywilejach; 

e) zmianą grupy wychowawczej.  

 

9) Za rażące naruszenie regulaminu wychowanek może być skreślony z listy wychowanków 

Ośrodka, z wyłączeniem dzieci kierowanych do placówki decyzją sądu. 

 

10) Skreślenie wychowanka z listy następuje w przypadku:   

      a)  poważnego naruszenia dyscypliny, powtarzających się ucieczek, długotrwałej  

           absencji, przejawów demoralizacji, po powiadomieniu organu prowadzącego;  

      b)  rezygnacji pełnoletniego wychowanka;  

      c)  rezygnacji rodziców wychowanka;  

     d)  prawomocnego orzeczenia sądu. 

 

11) Zasady skreślania ucznia/wychowanka określają odrębne procedury.  

             

12) przyznanej nagrodzie, bądź zastosowanej karze, wychowawcy grupy wychowawczej mają 

obowiązek informować rodziców. 

 

13) Ocenianie zachowania wychowanków odbywa się wg opracowanego Regulaminu 

obowiązującego we wszystkich grupach wychowawczych. 

 

14) Ocenianie postawy ucznia w poszczególnych szkołach odbywa się na podstawie 

Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

15) W przypadku naruszenia praw wychowanka możliwe jest wniesienie skargi, zgodnie z 

zasadami: 

a) skargę może wnieść wychowanek, rodzic lub świadek zdarzenia; 

b) skarga składana jest w formie pisemnej do organu właściwego dla jej 

rozpatrywania z zachowaniem właściwej hierarchii; 

c) tryb rozpatrywania skargi określony jest wewnętrznymi przepisami; 

d) składający skargę ma prawo odwołać się od podjętej decyzji. 
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ROZDZAŁ VII  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§20 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest jednostką budżetową, samorządową. 

 

2) Działalność Ośrodka finansowana jest bezpośrednio z budżetu Powiatu 

Warszawskiego-Zachodniego. Przy jednostce budżetowej, jaką jest Ośrodek, działają 

powołane Uchwałą Powiatu, samorządowe dochody gromadzone na odrębnym 

rachunku. 

 

3) Działalność Ośrodka może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych 

przez rodziców lub innych prywatnych podmiotów gospodarczych. 

 

4) Ośrodek może podnajmować pomieszczenia osobom prawnym i osobom fizycznym, 

których działalność nie narusza statutowej działalności Ośrodka oraz obowiązującego 

prawa. 

 

5) W Ośrodku mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

6) Ośrodek, każda ze szkół oraz przedszkole używają pieczęci urzędowej zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

 

7) Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

8) Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

9) Prowadzenie w Ośrodku kampanii wyborczej na rzecz partii lub innych organizacji 

pozaszkolnych jest zabronione. 

 

10)  Niedozwolone jest również dopuszczenie komitetów wyborczych partii bądź innych 

organizacji pozaszkolnych, czy innych osób, w tym kandydatów tych partii                     

i  organizacji na terenie Ośrodka w celu prowadzenia kompanii wyborczej. 

 

11)  Sekretariat Ośrodka prowadzi całą dokumentację placówki zgodnie z instrukcją 

kancelaryjno-archiwalną oraz zbiera wszystkie akty prawne zawarte w Dziennikach 

Ustaw, Dziennikach Urzędowych MEN oraz Monitorach Polskich, jak również ich 

interpretacje. 

 

12)  Dyrektor Ośrodka, Kadra Kierownicza, Pedagog, Psycholog, Biblioteka i Rada 

Rodziców dysponują pieczęciami zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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13)  Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach wychowanka należy przez to 

rozumieć rodzica/ów jak również opiekunów prawnych. 

 

14)  Sprawy nie ujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz 

Ustawą-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami  

i  rozporządzeniami MEN. 

 

15) Zmiany Statutu mogą być dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej w formie 

aneksów lub znowelizowanego jednolitego tekstu. 

 

16) Wszystkie regulaminy wewnętrzne stanowią prawo i są załącznikami do niniejszego 

Statutu. 

 

17) Prawo stanowią również zarządzenia Dyrektora zawarte w Księdze Zarządzeń. 

 

18) Regulaminy wewnętrzne mogą być nowelizowane po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

Statut zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu  
 


