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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach przy ulicy Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką publiczną dla 

uczniów w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją. 

2. Organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach, 

ulica Marii Konopnickiej 5. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty 

w Rzeszowie. 

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

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

celów rewalidacyjnych. 

 

§ 2 .1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Ropczycach, 

2) Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Ropczycach, 

3) Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli przedszkola, szkół, wychowawców 

grup wychowawczych, specjalistów, 

4) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, 

5) Uczniu- należy rozumieć również wychowanków, 

6) Rodzicach – rozumieć należy przez to również prawnych opiekunów oraz podmioty 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

§ 3.  Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną przez Powiat Ropczycko-

Sędziszowski. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
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§ 4.  1. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub 

okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na wniosek rodziców.  

2. Uczniowie spoza terenu powiatu przyjmowani są do Ośrodka na podstawie skierowania. 

3. Skierowanie do Ośrodka wystawiane jest przez organ prowadzący po ustaleniu zasadności 

i możliwości przyjęcia w poczet wychowanków Ośrodka, a w przypadku ubiegania się 

również o przyjęcie do internatu Ośrodka, w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

 

§ 5 . 1. Ośrodek posiada następujący ceremoniał: 

1) uroczystą inaugurację i zakończenie roku szkolnego, 

2) pożegnanie absolwentów, uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, 

3) logo, 

4) pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej.  

2. Warunki stosowania ceremoniału oraz  loga Ośrodka: 

1) logo Ośrodka może być umieszczane na stronach tytułowych dokumentów szkolnych 

  (IPET), dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, 

2) ślubowanie uczeń może składać w roku szkolnym, 

3) pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów, 

4) na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci otrzymują świadectwo 

   ukończenia szkoły, 

5) uroczystości wymienione § 5, ust. 1 pkt 1, 2, 4  rozpoczyna się od odśpiewania hymnu  

  państwowego. Po komendzie do „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (komenda 

  „baczność”) odśpiewuje się hymn państwowy. 

 

§ 6. 1. W Ośrodku funkcjonują: 

1) Przedszkole Specjalne „Promyk” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem w 

tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 

2) Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.  

a) Szkoła w okresie od dnia 1 września 2017 r. prowadzi klasy dotychczasowego  

     gimnazjum, które zachowuje swój statut do czasu zakończenia kształcenia w tej  
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     szkole, czyli do dnia 31 sierpnia 2019 r. Kształcenie prowadzone jest nie dłużej niż  

     do 18 roku życia, 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera o kierunkach:  

a) monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,  

b) ogrodnik,  

c) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,  

d) cukiernik, piekarz - trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie 

nie dłużej niż do 24 roku życia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu, a także 

umożliwiająca dalsze kształcenie.  

e) W szkole prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 3 Specjalnej, której statut zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 

30 listopada 2017 r. 

4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną, z 

autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 

5) SOSW (internat), 

6) Biblioteka, 

7) Zespoły zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, 

8) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
 

9) Świetlica szkolna. 

 

§ 7.  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 

Ośrodka są: 

1) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia lekcyjne, 

2) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie, w szkole i świetlicy szkolnej, 

3) zajęcia pozalekcyjne organizowane w miarę możliwości finansowych Ośrodka, 

4) zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne, 

5) zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, 

6) nauczanie indywidualne, 
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7) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania poszczególnych typów szkół określają 

ich Statuty.  

 

§ 8 1. Ośrodek używa okrągłej pieczęci urzędowej o treści: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach. 

2. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się słowo „specjalny” oraz 

określenie rodzaju niepełnosprawności. 

3. Zasady użytkowania pieczęci określają odrębne przepisy. 

 

§ 9 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności Ośrodka: pracowników, 

uczniów, nauczycieli.  

2. Dyrektor upoważniony jest do wnioskowania o zmianę Statutu. 

Rozdział II 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 10. 1. Celem Ośrodka jest kształcenie i wychowywanie uczniów, przygotowanie ich do 

uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, do pracy, zgodnie z ich możliwościami i  

potrzebami oraz możliwościami Ośrodka poprzez: 

1) wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój osobowości w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym 

i duchowym, 

2) tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,  

3) zapewnienie uczniom wykształcenia poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji 

procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także poprzez 

możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, innej 

specjalistycznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej, 

4) umożliwienie wychowania i nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami, 

5) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

i zainteresowań uczniów, 

       6)  rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz    

             poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 
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        7) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,   

             przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych kraju i świata,  

              kulturze i środowisku naturalnym. 

 8) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

kulturalnym i zawodowym, 

9) kształtowanie postaw prozdrowotnych, upowszechnianie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa oraz przygotowanie do prezentowania właściwych postaw wobec 

pojawiających się zagrożeń.  

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:  

1) monitorowanie efektywności podejmowanych działań szczególnie wychowawczych 

oraz poziomu bezpieczeństwa wychowanków, 

2) zintegrowana działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza, profilaktyczna 

i rewalidacyjna, dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia/wychowanka, prowadzona przez nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedę, pracowników służby zdrowia 

i personelu administracyjno – obsługowego,  

3) współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym – rodzicami, mieszkańcami, 

urzędami, zakładami pracy, placówkami edukacyjnymi, organizacjami 

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób  z niepełnosprawnością,   

4) współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Miejskim i Gminnymi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Policją i 

Sądem, kuratorami sądowymi  i innymi instytucjami, 

5) współpraca z innymi podmiotami w zakresie diagnozowania i rozwiązywania 

problemów dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych uczniów, 

6) wspieranie wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka. 

 

§ 11. 1. Ośrodek realizuje cele edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne i 

profilaktyczne, które uwzględniają Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

2. Szczegółowe zadania i cele pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej 

i profilaktycznej z dziećmi wynikają z zadań pedagogiki specjalnej oraz zaleceń orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego poszczególnych wychowanków, opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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3. Cele edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne i profilaktyczne zawarte są 

w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. 

 

§ 12. 1 Cele, o których mowa w § 10 i § 11 realizowane są poprzez: 

1) naukę szkolną na poszczególnych etapach kształcenia,  

2) zajęcia dodatkowe:  

a) korygujące wady wymowy, 

b) korekcyjne wad postawy, 

c) nauki alternatywnych metod komunikacji, 

d) orientacji przestrzennej i poruszania się, 

e) inne wynikające z IPET na podstawie rekomendacji zespołów zadaniowych 

     w tym zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

     rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

f) inne formy zajęć wspierające rozwój ucznia zgodnie z potrzebami  

     i możliwościami finansowymi Ośrodka, 

3) zajęcia praktyczne, 

4) zajęcia w internacie i świetlicy szkolnej, 

5) udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym szkoły, internatu 

    i środowiska, 

6) wypoczynek wychowanków, ich rekreację i rozrywkę, 

7) zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia, 

8) doradztwo edukacyjno-zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb  

     wychowanków. 

9) opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

opracowanych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym i głębokim, 

10) zespoloną działalność rewalidacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną nauczycieli, 

psychologa, pedagoga, wychowawców, pracowników służby zdrowia oraz personelu 

administracyjno-obsługowego, 

11) współdziałanie ze środowiskiem (mieszkańcami, urzędami, organizacjami 

społecznymi, zakładami pracy) w celu zapewnienia wychowankom maksymalnego 

udziału w życiu społecznym i kulturalnym bliższego i dalszego otoczenia,  
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12)  zajęcia dodatkowe organizowane są przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego  

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

§ 13. 1. Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego, określonego w Ustawie - 

Prawo Oświatowe  jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach, 

3) realizuje podstawy programowe zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej, 

4) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 14. 1. Ośrodek stwarza wychowankom bezpieczne i właściwe warunki ich rozwoju 

poprzez: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, dodatkowych i pozaszkolnych, 

2) zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z przepisami w sprawie BHP 

w szkołach i placówkach publicznych, 

3) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole wg harmonogramu, 

4) rozeznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, bytowej, wychowawczej i opiekuńczej 

w celu zapewnienia określonej pomocy, 

5) sprawowanie całodobowej opieki nad wychowankami przebywającymi 

w internacie, 

6) udzielanie pomocy wychowankom, których rodzice mają ograniczone prawa 

rodzicielskie. 

2. Czas trwania opieki ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

3. W sytuacjach zagrożenia wychowanków stosuje się sposoby postępowania według 

określonych procedur. 

4. W przypadku pozyskania informacji lub podejrzenia o przemocy w rodzinie wychowanka 

stosuje się procedury Niebieskiej Karty.  
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§ 15. 1. Ośrodek prowadzi różnorodne formy opieki i pomocy uczniom, którym z 

przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 

a w szczególności: 

1) organizuje akcje wolontariackie, 

2) organizuje, w miarę możliwości nieodpłatny pobyt na różnych formach wypoczynku 

     letniego i zimowego oraz turnusach rehabilitacyjnych.  

2. Ośrodek współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie: 

1) doradztwa zawodowego. 

3. Ośrodek współpracuje z urzędami pracy w zakresie: 

1) dostosowania oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy, 

2) kreowania nowego, mobilnego zawodowo modelu absolwenta. 

4. Współpracuje z innymi podmiotami w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych 

problemów dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych niepełnosprawnych 

uczniów/wychowanków ( np. ośrodki pomocy społecznej, PCPR i inne instytucje). 

5. W ramach realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

i kościelnymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i 

młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Ośrodka. 

6. Ośrodek współdziała z organami policji i kuratorami sądowymi w celu zapobiegania 

demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez pogadanki i szkolenia 

uczniów i ich rodziców oraz otoczenie szczególną opieką dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

7. Ośrodek współpracuje ze strażą pożarną.  

8. Działalność edukacyjna, wychowawcza i profilaktyczna Ośrodka jest określona przez: 

1) Statuty Szkół, 

2) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, 

3) Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, 

4) Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

5) Regulamin Internatu, 

6) Regulamin Zajęć Praktycznych, 

7) Regulamin Rady Rodziców, 

8) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 
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9) Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

§ 16. 1. Ośrodek w ramach swojej działalności: 

1) wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych poprzez 

organizowanie zajęć, konsultacji indywidualnych oraz organizowanie grup wsparcia, 

  2) współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania 

i rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej uczęszczającej do tych szkół, 

3) prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno - wychowawcze w środowisku 

lokalnym. 

Rozdział III 

Organy Ośrodka 

§ 17. 1. Organami Ośrodka są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym 

Statutem. 

3. Stanowisko Dyrektora Ośrodka powierza organ prowadzący. 

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z pozostałymi organami 

Ośrodka. 

 

§ 18. 1. Kompetencje Dyrektora Ośrodka wynikają z przepisów prawnych oraz 

uprawnień przekazanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Radę Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego, a w szczególności dyrektor: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka oraz  

     reprezentuje go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

3) sprawuje opiekę nad uczniami - wychowankami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez realizację zaleceń wynikających z 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i działania prozdrowotne, 
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4) zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki z uwzględnieniem możliwość 

realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych, 

5) organizuje i zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną 

     szkołą z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną, odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje 

     administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka, 

8) jest zwierzchnikiem zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli, wychowawców i 

pracowników nie będących nauczycielami, 

9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników 

Ośrodka, 

10) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Ośrodka, 

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

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, wychowawców oraz 

pozostałych pracowników Ośrodka przyznawanych przez jednostki nadrzędne, 

12) zapewnienia warunki do prowadzenia wolontariatu, działania stowarzyszeń, 

wolontariuszy  i innych organizacji wspierających działalność Ośrodka, 

13) wykonuje inne zadania, m. in. współpracuje ze szkołami wyższymi, wspólnie 

z organem prowadzącym ustala zawody dla szkoły branżowej. 

 

§ 19. Dyrektor ma prawo do wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia 

kuratora oświaty i organ prowadzący. 

 

§ 20. 1. W Ośrodku tworzy się następujące stosownie do zadań i obowiązujących 

przepisów stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor do spraw pedagogicznych, 

2) główny księgowy. 

2. Powierzenie tych stanowisk i odwoływania z nich dokonuje Dyrektor Ośrodka, po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

3. Zadania i przydział obowiązków określa Dyrektor Ośrodka. 
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§ 21. 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go Wicedyrektor.  

2. W przypadku nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora bieżącą pracą Ośrodka kieruje inny 

nauczyciel upoważniony przez Dyrektora . 

 

§ 22. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Ośrodku. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka, który przygotowuje 

i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej regulują przepisy prawa 

oświatowego i regulamin Rady Pedagogicznej. 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie okresowych i rocznych wyników klasyfikacji  

    i promowania uczniów, wydłużenia etapów edukacyjnych, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych oraz zmian  

     w kierunkach kształcenia zawodowego w Ośrodku, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów zgodnie  

     z obowiązującymi procedurami,  

5) przygotowanie projektu zmian Statutu, 

6) uchwala Statut, 

7) opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka. 

5.  Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Ośrodka, 

2) projekt planu finansowego Ośrodka, 

3) wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

4) propozycje Dyrektora przydziału nauczycielom czynności dodatkowych w ramach 

    wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  

    wychowawczych i opiekuńczych.  
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6.  Rada Pedagogiczna może dokonywać oceny sytuacji i stanu Ośrodka, oraz wnioskować 

do Dyrektora Ośrodka i organu prowadzącego w sprawach istotnych dla działalności 

Ośrodka. 

7. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z wynikami nadzoru pedagogicznego w celu   

doskonalenia pracy placówki: 

1) formułuje wnioski do Organów placówki, organu prowadzącego, 

2) dokonuje ewaluacji dokumentów obowiązujących w placówce, 

3) planuje zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej na kolejny rok szkolny 

8. Rada Pedagogiczna spotyka się na zebraniach, które są protokołowane. 

9. Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może występować z wnioskiem do 

organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora, lub do Dyrektora – o odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 

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

co najmniej 50% +1 jej członków. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej i poszczególnych zespołów są protokołowane.  

12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 23. 1. W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, który jest spójny ze 

Statutem Ośrodka. Regulamin jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełni nauczyciel zaproponowany przez 

Dyrektora Ośrodka. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru opiekuna.  

5. Samorząd uczniowski ma możliwość podejmowania wolontariatu na zasadach określonych 

w § 42 i powołania rady wolontariatu, która działa zgodnie z opracowanym przez siebie 

regulaminem.  

6. Szersze informacje dotyczące kompetencji i działalności Samorządu Uczniowskiego 

znajdują się w regulaminie SU. 

 

 § 24. 1. W Ośrodku działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów. 
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2. Rada działa w oparciu o swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem 

Ośrodka. 

3. Zasady pracy Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli 

rodziców wszystkich klas. 

4. Do  kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie programu wychowawczo- profilaktycznego, 

2) opiniowanie  projektu planu finansowego Ośrodka oraz programu i harmonogramu  

      poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 

       

         § 25. 1. Organy Ośrodka współpracują ze sobą w ramach swoich kompetencji  

określonych niniejszym Statutem. 

2. Każdy organ Ośrodka jest zobowiązany do bieżącej informacji innych organów Ośrodka 

o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

3. Sprawy sporne występujące między organami Ośrodka rozstrzyga Dyrektor Ośrodka   za 

wyjątkiem spraw, których jest stroną. 

4. W okresie 2 tygodni od otrzymania ustnej lub pisemnej informacji o zaistniałym konflikcie 

Dyrektor Ośrodka przedstawia na piśmie swoje stanowisko. 

5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wewnątrz danego organu. W sytuacji 

niemożliwości rozwiązania konfliktu wewnątrz szkoły, Dyrektor bądź inny organ może 

zwrócić się z prośbą o pomoc do organu nadzorującego lub prowadzącego. 

6. Tryb dalszego postępowania będzie zgodny z prawem administracyjnym. 

7. Spory pomiędzy Dyrektorem Ośrodka a innymi organami placówki rozstrzyga w 

zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny na wniosek Dyrektora Ośrodka lub innego organu będącego stroną w sporze. 

8.  Sprawy wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga Sąd Pracy. 

9. W sytuacjach spornych między organami Ośrodka można stosować metody mediacji. 

Rozdział IV 

Organizacja Ośrodka 

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

szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie. 

2. Przedszkole Specjalne „Promyk” prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem 

przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
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3. Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie 

ferii szkolnych i przerw świątecznych. 

4. Wychowankowie poniżej 10 roku życia mogą przebywać w Ośrodku w czasie, o którym 

mowa w ust 2. jeżeli wymaga tego sytuacja rodzinna. 

5. Organizację roku szkolnego w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia roku oraz zajęć 

dydaktycznych, terminy ferii, egzaminów, dni wolnych od nauki i pracy określa kalendarz  

roku szkolnego. 

6. Przeprowadzenie klasyfikacji odbywa się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego rada 

klasyfikacyjna kończy okres. 

7. Pierwszy okres kończy się w trzecim tygodniu stycznia każdego roku szkolnego. 

W przypadku gdy ferie zimowe dla województwa podkarpackiego przypadają w pierwszym 

terminie, rada klasyfikacyjna  odbywa się  w tygodniu poprzedzającym ferie. 

 

§ 27. 1. Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny, 

opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. W arkuszu organizacji, zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę oddziałów klasowych i ilość 

uczniów w oddziałach, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych 

finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący Ośrodek.  

 

§ 28. Dyrektor Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka ustala 

tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad bhp i ochrony zdrowia. 

 

§ 29. 1. W Ośrodku prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na 

podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.  

3. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Dzieci mogą 

uczestniczyć w zajęciach grupowych. 

4. Zasady organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

zawiera Regulamin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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§ 30. 1. W Ośrodku organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zgodnie  

z właściwymi przepisami. 

2. Udział w zajęciach dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego 

obowiązku. 

3. Liczba uczniów w zespole wynosi od 2 do 4. 

4. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniu gwarantującym realizację zadań wynikających z 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz odrębnych przepisów.  

5. Zajęcia mogą być organizowane poza terenem Ośrodka m.in. na terenie DPS. 

 

§ 31 .1. W Ośrodku prowadzone są zajęcia: 

1)  kształtujące umiejętności życiowe i społeczne ułatwiające  samodzielne 

      funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym w tym:  

a) zajęcia rewalidacyjne i profilaktyczno- wychowawcze wspierające nowo 

       przyjętych wychowanków, rozwijające zainteresowania i mocne strony  

       wychowanków, kształtujące kompetencje indywidualne i społeczne 

       i przygotowujące ich do samodzielności i aktywności zawodowej. 

b)  inne terapeutyczne, 

2) sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalno- oświatowe w przypadku sprzyjających 

      warunków atmosferycznych odbywających się na świeżym powietrzu, 

3) rozwijające zainteresowania wychowanków. 

 

§ 32. 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami internatu w SOSW jest 

grupa wychowawcza. Zajęcia w internacie są prowadzone w systemie grupowym wg 

tygodniowego planu zajęć. 

2. Zadaniami internatu są: 

1) zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 

warunków do nauki i pomocy w nauce, 

2) wdrażanie wychowanków do samodzielności, tolerancji i odpowiedzialności, 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, wdrażanie do organizowania 

czasu wolnego, 

4) pomoc w rozwiązywaniu problemów, 
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5) realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych przy współpracy z rodzicami, 

wychowawcami oddziałów klas w szkole, psychologiem, pedagogiem, 

6) organizowanie wychowankom warunków do uczestnictwa w kulturze, turystyce i 

sporcie. 

3. Czas jednostki pracy wynosi 60 minut. 

4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej powinna odpowiadać liczbie uczniów 

w oddziale klasowym danego typu szkoły. 

5. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.  

6. Do każdej grupy wychowawczej w skład, której wchodzą wychowankowie z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

lub   z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do przedszkola lub klas I – IV 

szkoły podstawowej zatrudnia się pomoc wychowawcy. 

7. Internat zapewnia wychowankom warunki zgodne z ich potrzebami rozwojowymi                  

oraz możliwościami psychofizycznymi m.in.: 

1) opiekę, nadzór, bezpieczeństwo w porze nocnej,  

2) wyposażenie pokojów mieszkalnych, 

3) pomieszczenia do indywidualnej i grupowej nauki, rekreacji, wypoczynku, 

4) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków zgodne z przepisami sanitarno 

epidemiologicznymi, 

5) pomieszczenie umożliwiające odizolowanie wychowanka na wypadek choroby, 

6) pomieszczenia sanitarne zapewniające samodzielność w dbaniu o higienę osobistą                            

i czystość odzieży. 

8. Wychowankowie mieszkający w internacie wyjeżdżają i przyjeżdżają pod opieką rodziców 

lub samodzielnie za pisemną ich zgodą. 

9. Uczniowie szkoły zawodowej mieszkający w internacie, odbywający praktykę poza 

terenem Ośrodka samodzielnie udają się do miejsca ich odbywania po uzyskaniu pisemnego 

oświadczenia rodziców.  

10. W internacie Ośrodka działa Zespół Wychowawców Internatu do spraw okresowej oceny 

sytuacji wychowanków.  

11. Szczegółowa organizacja pracy w Internacie zawarta jest w Regulaminie Internatu.  
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§ 33. 1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią, która służy realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli.  

2.  Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni Ośrodka oraz rodzice. 

3. Biblioteka czynna jest w godzinach określonych przez Dyrektora. Godziny pracy biblioteki 

umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz przed ich rozpoczęciem i po  

zakończeniu. 

4. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki. 

5. Zbiory biblioteki gromadzone są zgodnie z charakterem i potrzebami Ośrodka. 

6. W bibliotece gromadzone są komplety podręczników, materiałów edukacyjnych                                     

zakupionych w ramach dotacji celowych. Szczegółowe zasady korzystania z nich określa 

Szkolny Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych. 

7. Ewidencja i selekcja zbiorów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Biblioteka umożliwia nabywanie umiejętności posługiwania się technologiami 

informacyjno- komunikacyjnymi. 

 

§ 34.1.W Ośrodku funkcjonuje świetlica przeznaczona dla uczniów.  

2. Czas pracy świetlicy uwzględnia potrzeby rodziców, organizację dojazdu uczniów do 

Ośrodka oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki.  

3. Uczniowie zapisywani są do świetlicy na wniosek rodziców. 

4. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe: rozwijające zainteresowania, 

zapewniające właściwy rozwój psychofizyczny oraz odrabianie lekcji. 

5. Szczegółowe zasady organizacji pracy określa Regulamin Świetlicy. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które 

zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po lekcjach. 

 

§ 35. 1 .W Ośrodku funkcjonuje stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, wysokość stawki ustala dyrektor w porozumieniu                         

z organem prowadzącym. 

3. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący lub upoważniony przez niego dyrektor 

może zwolnić rodziców lub pełnoletniego ucznia z części lub całości opłat. 

4. Zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin Stołówki.  
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§ 36. 1. Za bezpieczeństwo uczniów, wychowanków odpowiadają nauczyciele i 

wychowawcy: 

1) w czasie lekcji i zajęć praktycznych – nauczyciel prowadzący zajęcia,  

2) w czasie: przerwy oraz spożywania posiłku na stołówce szkolnej– nauczyciel  

     dyżurujący, wychowawca grupy wychowawczej, 

3) w czasie imprez szkolnych –wyznaczeni nauczyciele, wychowawcy oddziałów, 

4) w czasie wyjść do kina, teatru – nauczyciel, 

5) w czasie wycieczek poza miasto – nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej,  

     kierownik wycieczki, 

6) w czasie pobytu w internacie – wychowawca grupy wychowawczej, 

7) w nocy – opiekun, wychowawca grupy wychowawczej, 

8) w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poza szkołą – pracodawca,  

     instruktor. 

9) w czasie zajęć świetlicowych - nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy.  

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Ośrodka pełnione są dyżury 

nauczycielskie. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego                        

w Ośrodku i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela. 

3. Dyżury międzylekcyjne pełnią wszyscy pracownicy pedagogiczni z wyjątkiem kobiet w 

ciąży po przedłożeniu stosownego zaświadczenia. 

4. Dyżury nauczycieli w szkole odbywają się na każdej przerwie wg sporządzonego 

harmonogramu. 

5. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, przyjmuje również jego 

dyżur. Jeśli ma w tym czasie własny dyżur, dyrektor wyznacza innego nauczyciela. 

6. Sposób pełnienia dyżurów określa Regulamin Dyżurów. 

7. Podczas zajęć poza terenem Ośrodka i na czas trwania wycieczek, nauczyciele – 

organizatorzy w miarę potrzeb korzystają z pomocy rodziców. 

8. Zapis ustępu 7 nie zmienia zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo 

wszystkich dzieci. 

9. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca 

zajęcia. 
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§ 37.1. Opiekę zdrowotną, sprawuje oddelegowana pielęgniarka z ZOZ w Ropczycach. 

Wymiar czasu i organizacji pracy osób sprawujących stałą opiekę zdrowotną ustala dyrektor 

ZOZ w Ropczycach w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka. 

2. Do zadań pielęgniarki należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki nad wychowankami z problemami zdrowotnymi, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 

3) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i zatruć, 

4) udział w planowaniu i realizowaniu edukacji zdrowotnej wychowanków, 

5) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

3. Pielęgniarka w realizacji zadań współpracuje z lekarzami, terenową stacja sanitarno -

epidemiologiczną, rodzicami wychowanków, organami Ośrodka. 

4. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka, nauczyciel/pielęgniarka 

informuje telefonicznie rodziców. Dopuszcza się możliwość samodzielnego powrotu ucznia 

do domu na telefoniczną prośbę rodziców, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia. 

5. Uczniom leczonym specjalistycznie nauczyciel lub wychowawca grupy wychowawczej 

internatu może podawać leki, tylko na podstawie pisemnego zlecenia lekarza, a przypadku 

doraźnej pomocy na podstawie pisemnej zgody rodziców. 

 

§ 38.1.W Ośrodku organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zasady jej 

prowadzenia określają odrębne przepisy. 

 

       § 39.1. W Ośrodku działają zespoły nauczycieli.  

2. Pracą zespołów kieruje Dyrektor. 

 

§ 40. 1. Do realizacji celów statutowych Ośrodek wykorzystuje następujące 

pomieszczenia: 

1) sale lekcyjne, 

2) pracownie szkolne, 

3) gabinety do zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych 

4) salę gimnastyczną, 

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej, 

6) bibliotekę, 

7) pomieszczenia administracyjno – biurowe, 
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8) sale dla oddziałów przedszkolnych,  

9) pokoje mieszkalne, 

10) świetlicę, 

11) stołówkę szkolną, 

12) kuchnię szkolną, 

13) szatnię,  

14) pomieszczenia sanitarno-higieniczne,  

15) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

§ 41. 1. Dyrektor Ośrodka może przyjmować słuchaczy i studentów na praktyki. 

2. W Ośrodku istnieje możliwość organizowania wypoczynku letniego i zimowego. 

3. Ośrodek może organizować i uczestniczyć w różnych formach współzawodnictwa                                    

i prezentowania osiągnięć uczniów/wychowanków o zasięgu szkolnym, regionalnym, 

krajowym, międzynarodowym. 

4. Dyrektor Ośrodka może wynajmować pomieszczenia, o których mowa w §  40 ust. 1 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.Ośrodek może realizować programy i projekty zgodnie z zawartymi umowami                                  

i porozumieniami. 

6. Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami. 

 

§ 42.1. W Ośrodku może być prowadzona działalność wolontariacka za zgodą Dyrektora. 

2. Wolontariatem opiekuje się nauczyciel pełniący rolę koordynatora. 

3. Wolontariat może być prowadzony  w zakresie: 

1) udzielania korepetycji innym uczniom, 

2) jednorazowych akcji pomocy materialnej uczniom, 

3) organizowania spektakli, tworzenia dekoracji szczególnie o tematyce humanitarnej, 

4) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy, udział  

     w ich akcjach. 

 

 § 43.1. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek może współpracować z 

wolontariuszami. 

2.Zasady współpracy określają odrębne przepisy. 

2. Za zgodą dyrektora w Ośrodku mogą być prowadzone przez osoby nie będące jego 

pracownikami doraźne zajęcia o charakterze wolontariackim. 
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§ 44. 1. W Ośrodku mogą być prowadzone eksperymenty pedagogiczne pod opieką 

jednostki naukowej. 

2.  Celem eksperymentów pedagogicznych jest rozwój uczniów i nauczycieli. 

3. Zasady organizacji i prowadzenia eksperymentów pedagogicznych określają przepisy 

oświatowe.   

Rozdział V 

Nauczyciele  i pracownicy 

§ 45. 1. W Ośrodku zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatrudnia się pracowników: 

 1) pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych,  

 2) ekonomicznych i administracyjnych: głównego księgowego i referentów, 

 3) obsługi,  

 4) specjalistów, terapeutów, instruktorów. 

5) pomoc nauczyciela. 

2.Zadania pracowników niepedagogicznych określa Dyrektor Ośrodka w dokumencie „zakres 

czynności” dla każdego pracownika. 

3.Powinności nauczycieli określa Dyrektor. W szczególności: 

1) nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i są 

odpowiedzialni za jakość tej pracy, 

2) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanka, troską o jego zdrowie, a także 

szanowania jego godności osobistej, 

3) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych 

przez Ośrodek, 

4) nauczyciel dba o własny rozwój osobowy, 

5) nauczyciel informuje rodziców wychowanków, wychowawcę klasy, dyrektora 

Ośrodka, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich 

wychowanków, 

6) nauczyciel systematycznie dokonuje oceny osiągnięć uczniów, 

7) nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

8) nauczyciel kształtuje u uczniów postaw moralne i obywatelskie. 
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4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeby. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych oddziałach szkół wchodzących w skład 

Ośrodka tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności opracowanie dla każdego 

ucznia indywidualnego programu edukacyjnego terapeutycznego. 

6. Nauczyciele działają w zespołach. 

7. Nauczyciel dokonuje wyboru programu nauczania i podręczników szkolnych stanowiących 

Zestaw Programów i Zestaw Podręczników dopuszczonych zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w Ośrodku. 

8. Nauczyciel może prowadzić zajęcia z uczniami lub na ich rzecz w ramach programów 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. 

 

§ 46. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Wychowawca klasy zobowiązany jest do: 

1) poznania warunków życia i stanu psychofizycznego i zdrowotnego swoich uczniów, 

2) systematycznych konsultacji z rodzicami, szkolną służbą zdrowia, psychologiem,  

pedagogiem, wychowawcami w internacie na temat psychofizycznego rozwoju 

uczniów, 

3) czuwania nad frekwencją uczniów. 

3.Nauczyciel wychowawca w celu realizacji zadań , o których mowa w ustępie 2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

3) współdziała z wychowawcami grupy w internacie, w której przebywają jego 

wychowankowie wymagający indywidualnej opieki i pomocy wychowawczej. 

3. Nauczyciel wychowawca współpracuje z rodzicami, informuje ich o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych uczniów, organizuje spotkania wywiadowcze, 

na początku każdego roku zapoznaje rodziców z dokumentami obowiązującymi w Ośrodku. 

Zapoznaje z warunkami, sposobem i kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, oraz skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania. 
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4. Wychowawca grupy wychowawczej w swoich działaniach wychowawczych                                     

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie,                      

a także szanowania godności osobistej wychowanków. 

5. Wychowawca prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej według określonego 

tygodniowego harmonogramu pracy.  

6. Jest zobowiązany zapewnić opiekę lekarską choremu wychowankowi podczas 

nieobecności pielęgniarki. 

7. Zadaniem wychowawcy jest: 

1) systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i wszystkich jej 

wychowanków (ich stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań, dążeń i trudności oraz 

stopnia uspołecznienia), 

2) terminowe opracowywanie i realizowanie planów pracy w prowadzonej grupie 

wychowawczej, 

3) organizowanie czasu wolnego i nauki własnej wychowanków, 

4) codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny 

osobistej, porządku, zachowania, zasad kultury osobistej i właściwych stosunków 

międzyludzkich, 

5) systematyczne i dokładne prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczej. 

8. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi wychowanków podległej mu grupy 

wychowawczej z nauczycielami wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, służbą zdrowia 

w Ośrodku oraz z rodzicami wychowanków. 

9. Po uzgodnieniu z rodzicami psycholog, pedagog, nauczyciele i wychowawcy mogą 

podejmować działania w celu rozpoznania warunków życia i środowiska wychowawczego 

uczniów. 

 

§ 47. 1.W Ośrodku zatrudnia się psychologa i pedagoga. 

2. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności: 

1) badanie diagnostyczne wychowanków w zakresie zgodnym z przepisami, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

    aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Ośrodka w celu ich rozwiązania, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami 

    wychowanków, 

4) prowadzenie działań z profilaktyki uzależnień i innych problemów, 
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5) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz minimalizowanie skutków zaburzeń  

     rozwojowych,  

6) organizowanie różnych form pomocy w środowisku wychowanka, 

7) w sytuacjach kryzysowych prowadzenie mediacji i działań interwencyjnych,  

8) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami i rodzicami w zakresie  

    zgodnym z przepisami. 

 

§ 48.1.W Ośrodku zatrudnia się nauczyciela bibliotekarza. 

2. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) prowadzenie zajęć bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

2) realizowanie czynności wynikających z zadań statutowych Ośrodka. 

 

§ 49. 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

działania Ośrodka, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ustępie 1, ustala 

dyrektor Ośrodka. 

Rozdział VI 

Uczniowie 

§ 50. 1. Dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez Ośrodek są: 

1) odpis aktu urodzenia, 

2) karta zdrowia ucznia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia 

nauki w szkole zawodowej, 

3) dokumenty szkolne, 

4) opinia wychowawcy klasy, 

5) w przypadkach, gdy w sprawie dziecka było wydane postanowienie sądu - 

uwierzytelnioną kopię lub odpis tego postanowienia. 

2. Pobyt ucznia w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia w 

trakcie roku szkolnego jeżeli zostaną spełnione warunki.  

4. Do Ośrodka mogą być przyjmowani uczniowie z innych szkół publicznych i 

niepublicznych na podstawie decyzji dyrektora jeżeli spełniają określone warunki.  
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§ 51. 1.Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki 

specjalnej oraz higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających 

bezpieczeństwo, 

3) poszanowania godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także 

stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć, 

4) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej, materialnej 

i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje Ośrodek, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

5) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia 

Ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza w tym dobra 

innych osób, 

7) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania, 

8) rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych 

i wybranych organizacjach działających w Ośrodku, 

9) reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

10) korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

11) zgłaszania władzom Ośrodka, uczniowskim przedstawicielom Samorządu 

i przedstawicielom Rady Rodziców uwag i wniosków dotyczących spraw uczniów 

oraz uzyskiwania informacji o sposobie ich załatwiania. 

2. Uczeń ma prawo znać program nauczania i szczegółowe warunki i sposób 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz standardy wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć 

na dany rok. 

3. Uczennica w ciąży ma prawo do pomocy w ukończeniu szkoły oraz do zwolnienia z zajęć 

edukacyjnych wychowania fizycznego. 

4. W przypadku naruszenia w/w praw uczeń może zgłosić ten fakt odpowiednio:  
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do wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, dyrektora Ośrodka, 

którzy zobowiązani są do ustosunkowania się do wskazanego naruszenia. 

5. Uczeń ma prawo do złożenia do Dyrektora skargi w formie ustnej lub pisemnej w terminie 

14 dni od ujawnienia sprawy. 

6. Skargę ucznia niepełnoletniego składają w jego imieniu rodzice lub psycholog, pedagog w 

przypadku braku reakcji ze strony rodziców. 

7. Skargę rozpatruje Dyrektor w porozumieniu z Wicedyrektorem szkoły, w porozumieniu 

z psychologiem, z pedagogiem w terminie 7 dni od złożenia skargi. 

8. O sposobie rozstrzygnięcia sprawy Dyrektor informuje strony w formie pisemnej lub 

ustnej. 

9. Informacja o sprawie i jej rozstrzygnięciu w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela 

zostaje umieszczona w aktach osobowych nauczyciela. 

10. Informacje o sprawie i jej rozstrzygnięciu umieszcza się w dokumentacji ucznia. 

 

§ 52.1.Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, 

2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się, 

3) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, 

4) usprawiedliwiać nieobecności - rodzic usprawiedliwia nieobecności ucznia pisemnie,  

     ustnie lub telefonicznie w terminie 2 tygodni od ostatniego dnia nieobecności,  

     a w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, powiadamia wychowawcę klasy, 

5) uczeń pełnoletni deklaruje wolę usprawiedliwienia swojej nieobecność zachowując 

termin określony w pkt 4. W przypadku częstych nieobecności, wychowawca 

usprawiedliwia nieobecność po konsultacji z rodzicami. 

       6) godnie reprezentować Ośrodek, 

       7) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 

        8) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli pracowników Ośrodka, i uczniów nie 

używać 

     w stosunku do nich wulgaryzmów, gróźb, przemocy fizycznej i psychicznej, 

     wymuszeń itp., 

         9) stosować się do poleceń nauczycieli, innych pracowników Ośrodka, 

        10) dbać o kulturę słowa w Ośrodku i poza nim, 

         11) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, a w szczególności nie  
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                używać alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających, 

         12) w czasie zajęć edukacyjnych oraz imprez i uroczystości szkolnych nosić odpowiedni  

                strój, 

         13) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, 

 14) przestrzegać warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, 

         15) przestrzegać wszystkich regulaminów obowiązujących w Ośrodku. 

2. Za szkody wyrządzone przez ucznia w mieniu szkolnym odpowiadają jego rodzice.  

 

§ 53. 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące 

wyróżnienia: 

1) pochwała ustna: 

a) bezpośrednia, 

b) przed klasą, grupą wychowawczą, 

c) przed całą społecznością szkolną. 

2) pochwała pisemna: 

a) list pochwalny do rodziców, 

b) dyplom uznania, 

3) nagroda rzeczowa, 

4) częściowo odpłatny lub bezpłatny udział w wycieczkach i imprezach organizowanych  

     przez Ośrodek, 

5) publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej. 

2. Za prezentowanie przez wychowanków zachowań nagannych, agresji fizycznej i słownej, 

wszelkich innych działań mających znamiona demoralizacji wymierzonych w stronę innych 

uczniów, pracowników Ośrodka lub niszczenie i dewastowanie mienia społecznego 

wychowanek może zostać poddany następującym karom: 

1) wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego lub zeszytu uwag, 

2) ustne lub pisemne udzielenie upomnienia, nagany przez wychowawcę klasy, grupy 

wychowawczej, 

3) ustne lub pisemne udzielenie upomnienia, nagany przez dyrektora Ośrodka, wpisanie 

jej do dokumentów ucznia, 

4) pozbawienie wykonywania funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym lub internatu, 
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5) pozbawienie możliwości udziału w szkolnych imprezach rozrywkowych, 

wycieczkach, zawodach sportowych i konkursach, 

6) przeniesienie do innej klasy, grupy wychowawczej o tym samym kierunku kształcenia,  

7) list z naganą Dyrektora Ośrodka skierowany do rodziców ucznia, 

8)  nagana Dyrektora szkoły w obecności rodziców, prawnych opiekunów, 

9) naprawienie wyrządzonej szkody, 

10) rekompensata finansowa za wyrządzone szkody. 

3.Wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny 1 miesiąca, jeżeli uczeń uzyska 

poręczenie samorządu szkolnego lub wychowawcy klasy. 

4. Stosuje się gradację kar, a w szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być 

zastosowane z pominięciem gradacji. 

5. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach, wychowawca 

klasy powiadamia rodziców  ucznia. 

6. Od udzielonej nagany lub kary uczeń może się odwołać pisemnie w terminie 14 dni od 

daty jej otrzymania do dyrektora szkoły. 

 

§ 54. 1.Uczeń pełnoletni którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

decyzją dyrektora Ośrodka może być skreślony z listy uczniów.  

2.Uczeń niepełnoletni, objęty obowiązkiem szkolnym na wniosek dyrektora może być 

przeniesiony przez właściwego kuratora oświaty do innej placówki. 

3. Dyrektor Ośrodka, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wydaje decyzję  

o skreśleniu ucznia z listy uczniów Ośrodka. 

4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy uczniów 

z zastrzeżeniem ustępu 1 w przypadkach: 

1) poważnego naruszenia dyscypliny tj. powtarzających się zachowań:  

a) agresji słownej lub fizycznej w stosunku do innych uczniów, pracowników 

          Ośrodka lub innych osób, 

b) aktów wandalizmu, 

c) nie przestrzegania obowiązków ucznia,  

d) kradzieży lub wymuszeń. 

2)  nie klasyfikowania ucznia spowodowanego nieusprawiedliwionymi nieobecnościami 

z więcej niż 3 przedmiotów i nie podjęcie nauki w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia 

zajęć szkolnych, 
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3) otrzymania przez ucznia negatywnej oceny z egzaminu klasyfikacyjnego lub nie 

przystąpienia do tego egzaminu i niemożności powtarzania klasy z powodu braku 

oddziału klasowego, 

4)  przebywania ucznia pod wpływem alkoholu lub wnoszenia i nakłaniania innych do 

jego spożywania na terenie Ośrodka, 

5)  przebywania ucznia pod wpływem narkotyków, wnoszenia ich, rozprowadzania lub 

nakłaniania innych do ich spożycia na terenie Ośrodka. 

6) wysokiej, nieusprawiedliwionej absencji ucznia na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej powyżej 60% godzin. 

5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Kuratorium 

Oświaty terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

6. Dyrektor Ośrodka powiadamia organ prowadzący o skreśleniu wychowanka z listy 

uczniów w terminie 7 dni od daty skreślenia. 

7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Internatu zespół wychowawców 

w porozumieniu z rodzicami może skreślić wychowanka z listy wychowanków. 

8. W przypadku zalegania z odpłatnością za wyżywienie w internacie powyżej 3 miesięcy i po 

wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości wyegzekwowania tych należności, 

wychowanek może zostać skreślony z listy wychowanków. 

9. O zamiarze skreślenia ucznia Dyrektor Ośrodka zawiadamia organ prowadzący. 

10. Skreślenie z listy wychowanków internatu następuje po uzyskaniu akceptacji organu 

prowadzącego, który wydał skierowanie wychowanka do Ośrodka z ustaleniem zakresu 

opieki z internatem. 

11. Procedura postępowania w sprawie skreślenia ucznia: 

1) sporządzenie notatki o incydencie, ewentualnie załączenie protokołu zeznań świadków 

i innych koniecznych dowodów, 

 2)  sprawdzenie, czy zachowanie ucznia zostało uwzględnione w Statucie, 

      jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu, 

 3) zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie 

ucznia i jego rodziców), 

 4) poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony 

(np. wychowawcy lub pedagoga szkolnego), 

 5) złożenie do Dyrektora Ośrodka przez wychowawcę klasy wniosku o skreślenie ucznia, 

 6) zawiadomienie ucznia, rodziców o podjęciu 
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      wobec niego procedury skreślania z listy uczniów szkoły, 

 7) wszczęcie przez Dyrektora postępowania wyjaśniającego, 

 8) zasięgnięcie przez Dyrektora opinii Samorządu Uczniowskiego, w sprawie skreślenia 

     ucznia z listy szkoły, 

 9) przedstawienie przez Dyrektora Ośrodka Radzie Pedagogicznej wniosku o skreśleniu 

     ucznia z listy uczniów, 

 10) podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

szkoły, 

 11) wydanie bądź nie wydanie przez Dyrektora Ośrodka decyzji o skreśleniu ucznia, 

12) Dyrektor Ośrodka powiadamia rodziców ucznia, organ prowadzący o wydanej decyzji 

skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły, w terminie 14 dni od daty jej podjęcia. 

Rozdział VII 

Rodzice 

§ 55. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, wynikających z ustawowego 

obowiązku szkolnego należy: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne (lekcyjne i 

pozalekcyjne), 

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

edukacyjnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych), 

3) współpraca z dyrekcją, wychowawcą i nauczycielami w celu wyeliminowania 

problemów utrudniających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

2. Ośrodek współdziała z rodzicami w zakresie realizacji programów nauczania, wychowania 

i profilaktyki. 

3. Formy współpracy z rodzicami: 

1) indywidualne, bieżące konsultacje z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami,  

2) planowe spotkania rodziców z wychowawcą oddziału i wychowawcą grupy 

wychowawczej, 

3) wizyty w domu ucznia (za zgodą rodziców), 

4) korespondencja listowna, 

5) rozmowy telefoniczne, 

6) współudział rodziców w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych, 

zawodów i konkursów, 

7) pomoc w urządzaniu i wyposażaniu pomieszczeń szkolnych, 
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8) udział w zajęciach otwartych, 

9) udział w szkoleniach. 

4.  Organizatorem i koordynatorem współpracy z rodzicami jest wychowawca klasy. 

5.  Rodzice mają prawo występować z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy do 

Dyrektora. 

6.  Rodzice  mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci. 

7.  Rodzice  mają prawo do: 

1) zapoznania się ze Statutem Ośrodka oraz innymi dokumentami obowiązującymi  

     w Ośrodku, 

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

uczniów oraz z wymaganiami i kryteriami oceniania z danych przedmiotów, 

3) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce, 

zachowania itp., 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia i usamodzielniania 

swych dzieci, 

5) wyrażania opinii na temat pracy Ośrodka, 

6) wyrażania pisemnej zgody na udział swoich dzieci w zajęciach religii oraz wyrażenia 

pisemnego sprzeciwu, gdy nie chcą aby dziecko uczęszczało na zajęcia „wychowania 

do życia w rodzinie”.  

 8. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 7 odbywa się przez: 

1)  indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami, w których w razie potrzeby 

uczestniczą nauczyciele przedmiotów, psycholog szkolny, pedagog, katecheta, 

pielęgniarka,  

2) w czasie ogólnych zebrań z rodzicami.  

 9. Rodzic dziecka skierowanego do Ośrodka zobowiązani są do: 

 1) dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do Ośrodka, 

 2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

 3) zapewnienia systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

 4) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych, 

 5) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy, 

 6) zgłoszenia się do szkoły na pisemne lub telefoniczne wezwanie przez Dyrektora, 

nauczyciela lub psychologa szkolnego. 
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10. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka w trakcie zajęć przebywają na terenie Ośrodka (np. sala 

ćwiczeń, korytarz szkolny). 

11. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w związku z uzyskaniem informacji dotyczącej 

nauczania, wychowania i opieki ich dzieci.  

 

§ 56. 1.Ośrodek w celu zaspokajania potrzeb i zapewnienia jak najlepszej opieki swoim 

uczniom współpracuje z rodzicami poprzez różne formy, w tym: 

1)  kontakty indywidualne, 

2)  spotkania wywiadowcze, 

3)  pedagogizację, 

4)  spotkania integracyjne, 

5)  lekcje otwarte. 

2. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację uroczystości i 

imprez o charakterze integracyjnym. 

Rozdział VIII 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych 

§ 57. 1.Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki i innych urządzeń elektronicznych. 

2. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć edukacyjnych powinny 

być wyłączone i schowane. 

3. Na terenie Ośrodka zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu za pomocą telefonów 

komórkowych lub innych urządzeń. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 3 mogą być wykonywane, gdy: 

1) osoba nagrywana lub fotografowana wyrazi na to zgodę, 

2)  rejestracja odbywa się w trakcie imprez lub uroczystości szkolnych, a osoba 

      dokonująca rejestracji uzyskała uprzednio zgodę dyrektora Ośrodka, 

3)  rejestracja ma miejsce w czasie wycieczek szkolnych, a osoba dokonująca rejestracji  

      uzyskała zgodę kierownika wycieczki. 

 

§ 58. 1.Uczeń przynoszący telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na 

teren Ośrodka ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
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§ 59. 1. Prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy oraz korzystanie z innych 

urządzeń elektronicznych może odbywać się jedynie podczas przerw międzylekcyjnych, przy 

czym nie może to zakłócać porządku oraz przeszkadzać innym uczniom, nauczycielom oraz 

pracownikom Ośrodka. 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 60. 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dopuszcza się działalność 

fundacji i stowarzyszeń mających na celu pomoc placówce w zadaniach dydaktyczno-

opiekuńczo- wychowawczych, a także finansowych, za zgodą organu prowadzącego. 

2. Działalność Ośrodka może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.                               

Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy. 

3. Ośrodek prowadzi dokumentację: 

1)  przebiegu nauczania wychowanków, 

2)  księgę ewidencji uczniów, 

3)  księgę wychowanków, 

4)  arkusze ocen uczniów, 

5)  księgę protokołów Rady Pedagogicznej. 

4. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie ze szczegółowymi przepisami. 

5. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji.  

6. Za opracowanie poszczególnych regulaminów odpowiadają powołane przez Dyrektora 

zespoły nauczycieli.  

7. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje jednolity tekst statutu 

i podaje do publicznej informacji. 

8. Rada Pedagogiczna ma prawo odwołać się od decyzji Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

uchylającej Statut lub niektóre jego postanowienia do ministra właściwego do spraw oświaty 

w trybie zgodnym z przepisami prawa. 


