
 

 

Informacja o stanie jednostki 

Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 

 

1. Dane adresowe: 
 

Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych w Busku- Zdroju 

adres: ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko- Zdrój 

telefon/fax : 41 370 34 06  

e- mail: sekretariat@zssgorkabusko.pl 

adres strony www: www.zssgorkabusko.pl 

 

Status prawny  
Jednostka budżetowa Powiatu Buskiego  

Organ prowadzący: Powiat Buski 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty 

2. Podstawa prawna działania: 
a. Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 6 kwietnia 1994 r. 

b. Akt Założycielski Przedszkola Publicznego dnia 26 kwietnia 1994 r. 

c. Akt Założycielski Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych z dnia 26 

kwietnia 1994r. 
d. Uchwała nr VI/28/99 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 6 marca 1999r.  

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych „Górka” w Busku – Zdroju. 

e. Uchwała Nr XIX / 166 / 2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia  

10 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego dla 

Dzieci Przewlekle Chorych w Busku - Zdroju oraz zasad jego funkcjonowania 

f. Uchwała Nr XIX / 167 / 2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia  

10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 30 /99 Rady Powiatu 

w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju. 

g. Uchwała Nr XIX / 168 / 2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia  

10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 33 / 99 Rady Powiatu 

w Busku- Zdroju z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie założenie gimnazjum 

specjalnego w Busku – Zdroju. 

h. Uchwała Nr XIX / 169 / 2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia  

10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 210 / 2002 Rady 

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia 

Liceum Ogólnokształcącego dla Przewlekle Chorych „Górka" w Busku - Zdroju 

oraz nadania statutu utworzonej jednostce. 

i. Uchwała Nr XIX / 170 / 2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia  

10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 28 / 99 Rady Powiatu 

w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkół Specjalnych "Górka" w Busku – Zdroju 

j. Uchwała nr XXVII/255/2017 Rady Powiatu w Busku Zdroju z  dnia 31 marca 

2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

3. Przedmiot działania  
 Zespół jest placówką publiczną funkcjonującą w podmiocie leczniczym                                         

w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku-Zdroju. 

   W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przedszkole Specjalne,  

2) Szkoła Podstawowa Specjalna, 

3) Gimnazjum Specjalne Nr 1, 

4) VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

   



 

  

Zespół obejmuje zajęciami edukacyjnymi i specjalnymi działaniami opiekuńczo – 

wychowawczymi dzieci będące pacjentami Szpitala. 

  Zespół jest placówką publiczną, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach, 

3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, realizuje ramowy plan nauczania,  

4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.   

Zespół  realizuje cele  określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  przepisach wydanych 

na jej  podstawie,   a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom i wychowankom możliwość rozwoju umysłowego, moralnego, 

emocjonalnego  i  fizycznego  w  zgodzie  z   ich  możliwościami   

psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz  

wolności światopoglądowej i wyznaniowej – w realizacji tego zadania Zespołu 

respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania 

wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w dniu 20 listopada 1989 r., 

2) zapewnia uczniom i wychowankom opiekę pedagogiczną i wychowawczą oraz 

bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć, a także poza nimi, 

3) umożliwia uczniom i wychowankom rozwój ich talentów i zainteresowań 
poznawczych, społecznych i artystycznych, 

4) umożliwia uczniom i wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości  

narodowej, językowej, religijnej, własnej historii i kultury, 

5) udziela   uczniom    i    wychowankom    pomocy    psychologicznej,    

pedagogicznej   i logopedycznej oraz współpracuje z właściwymi poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi, w tym z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Busku - Zdroju i innymi instytucjami 

 
Zadania Zespołu: 

 

 1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodzieży, efektywności uczenia się, 
2) przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, kulturalnym, 

osobistym, 

3) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych 

inicjatyw i odpowiedzialnemu decydowaniu, 

4) oddziaływania profilaktyczne, 

5) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z deficytami 

rozwojowymi, 

6) przygotowanie do: egzaminów zewnętrznych, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

gimnazjalnego, maturalnego, 

7) sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnymi, 

8) swobodnego komunikowania się, z uwzględnieniem języków obcych, 

9) wychowanie w duchu poszanowania godności ludzkiej oraz szacunku do przyrody, 

10) kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, 

11) rozwijanie talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych 



 

4. Osoby sprawujące funkcje kierownicze  

1) Dyrektor szkoły  

2) Kierownik wychowania  

Kompetencje i zadania osób sprawujących funkcje kierownicze określa statut Zespołu Szkół 

Specjalnych w Busku-Zdroju.  

5. Organy zespołu  

1) Dyrektor  

2) Rada Pedagogiczna   
W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem kierowania 

działalnością w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  

i opieki. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zespole, bez 

względu na wymiar czasu pracy, a jej przewodniczącym jest Dyrektor Szkoły.  Kompetencje Rady 

Pedagogicznej określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.  

 

6. Majątek Jednostki  

Majątek ruchomy: 249 209,82zł  / stan na 31.10.2018r./  

Właściciel majątku: Powiat Buski - w trwałym  zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych  

w Busku-Zdroju  

 

7.  Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach 

udostępniania danych  

Regulaminy: 

1) Regulamin pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju.  

2) Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami Zespołu Szkół 

Specjalnych w Busku-Zdroju.  

3) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych 

w Busku-Zdroju. 

4) Polityka Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju. 

5) Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem ochrony danych osobowych.  

6) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznych służącym do przetwarzania danych 

osobowych.  

7) Regulamin udzielania zamówień publicznych. 

Instrukcje i rejestry  

1) Instrukcja kancelaryjna. 

2) Instrukcja inwentaryzacyjna. 

3) Klasyfikacja budżetowa. Plan kont. 

4) Księga korespondencyjna – rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej.  

5) Księga uczniów  

6) Księga wychowanków  

7) Księga druków ścisłego zarachowania 

8) Księga kontroli  

9) Ewidencja pieczęci i pieczątek urzędowych 

10) Ewidencja znaczków pocztowych  

11) Ewidencja delegacji służbowych  

12) Ewidencja czasu pracy pracowników administracji  

13) Ewidencja urlopów 

14) Ewidencja pracowników 

15) Ewidencja emerytów  

16) Ewidencja upoważnień  
17) Ewidencja akt osobowych  

18) Ewidencja wyjść w godzinach służbowych  

19) Ewidencja szkoleń BHP 

20) Rejestr zwolnień lekarskich  



 

 

21) Rejestr wydanych zaświadczeń dla szkół macierzystych  

22) Rejestr zarządzeń dyrektora 

23) Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej  

24) Rejestr wypadków przy pracy i w drodze do pracy 

25) Rejestr faktur  

26) Księgi inwentarzowe 

27) Księga środków trwałych  

 

8. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

   Sekretariat Zespołu czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

 – 15
00 

 

W Zespole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 

szkół i placówek oświatowych oraz instrukcja kancelaryjna.  

Sprawy załatwiane są po zarejestrowaniu: 

1) odręcznie czyli polegającej na sporządzeniu zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub 

na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia,  

2) korespondencyjnie czyli  polegającej na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.  
 

 Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności i terminowości. 

 Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą. 
Zespół  prowadzi składnicę akt na własne potrzeby. 

 

9. Zamówienia publiczne:  

  W chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie w zakresie zamówień publicznych. 

 

10. Nabór pracowników: Nabór kandydatów do pracy na stanowiska w administracji 

prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. Nie zatrudniano osób na stanowiskach urzędniczych. 


