
Projekt 
 
z dnia  7 marca 2022 r.  
 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 528), art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 88 ust. 1, 3 i 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz 
§36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 
placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 poz. 1606 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  

1. Z dniem 1 września 2022 r. tworzy się publiczną ośmioletnią szkołę podstawową specjalną o nazwie 
Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju,  zwaną dalej „Szkołą”. 

2. Akt założycielski Szkoły stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Szkoła wchodzi w skład struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju. 

4. Szkoła działa na bazie majątku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju. 

5. Szkołą kieruje dyrektor Ośrodka, o którym mowa w ust. 3. 

§ 2.  

Szkole nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2, do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 920 z poźn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1, 3 i 7 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  

 
zakłada się z dniem: 1 września 2022 r. 
 
 

publiczną ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, jako jednostkę budżetową 
Powiatu Buskiego  
  
 
o nazwie:  

Szkoła Podstawowa Specjalna  
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju 

 

z siedzibą w: Busku - Zdroju, ul. Rehabilitacyjna 1  
 
 

Organ prowadzący: Powiat Buski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
                                                                                 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

  ................................................................ 
 (pieczęć urzędowa)  

   
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia .................... 2022 r.
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Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej  
dla Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Busku - Zdroju  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  

dla Niepełnosprawnych Ruchowo  
w Busku - Zdroju 

 
 
 
  

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia .................... 2022 r.
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Rozdział 1. 
Podstawowe informacje o Szkole 

§ 1 
 Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną dla 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, 
2) Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, 
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka, 
4) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Buski z siedzibą w Busku - 

Zdroju, al. Mickiewicza 15, 
5) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, 
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej dla 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, 
7) Statucie Ośrodka – należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, 
8) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby  

i podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 
9) Uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków. 

 
§ 2 

1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Busku – Zdroju w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju. 

2. Szkoła jest placówką publiczną. 
§ 3 

1. Szkoła ma siedzibę w Busku - Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1. 
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Buski. 
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Świętokrzyski Kurator 

Oświaty w Kielcach. 
4. Szkoła funkcjonuje w strukturze organizacyjno-administracyjnej Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – 
Zdroju. 

5. Szkołą kieruje Dyrektor. 
 

§ 4 
1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe umożliwiające kontynuację nauki  

w szkole ponadpodstawowej.  
2. Do Szkoły przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zasady 
przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.  

3. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat. Nauka odbywa się w systemie dziennym  
w dwóch etapach edukacyjnych: klasy I-III oraz IV -VIII. 

4. Szkoła kształci uczniów niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, a także ze 
sprzężeniami - niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnych intelektualnie  
w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo i słabosłyszących, 

Id: F0C9B2E4-4A4F-43C5-ACE3-F6DA32473060. Projekt Strona 2



 

 Strona 2 

niepełnosprawnych ruchowo i niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo 
i słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo z autyzmem, w tym z Zespołem 
Aspergera.  

5. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny dotyczący kształcenia, 
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych Szkoły na zasadach i warunkach 
określonych odrębnymi przepisami prawa. 
 

Rozdział 2. 
Cele i zadania Szkoły 

§ 5 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, a także 

zawarte w Programie wychowawczo – profilaktycznym. 
2. Główne cele Szkoły to: 

1) kształcenie zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej, 
2) przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości psychofizycznych, do 

samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym w integracji ze 
środowiskiem otwartym, 

3) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci  
i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości 
kultur Europy i świata, 

4) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, z uwzględnieniem  
w tym zakresie różnic indywidualnych, 

5) rozwijanie kompetencji psychospołecznych uczniów niezbędnych w procesie 
adaptacji w otwartym środowisku, 

6) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej, jako narzędzi 
poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy, 

7) rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym 
współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, ochrony zdrowia psychicznego 
i fizycznego uczniów, 

9) przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat, 

10) rozwijanie u uczniów potrzeby zdobywania wiedzy, wyrabianie pasji 
poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych 
wiadomości, 

11) prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości  
o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia 
środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

12) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 
3. Główne zadania Szkoły to:  

1) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, 
na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły 
oraz prawa uczniów do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  
i osiągniętego rozwoju, 
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2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole 
oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę, 

3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do 
istniejących potrzeb, 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 
umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz 
w procesie uczenia i nauczania, 

6) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia, 

7) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 
Szkoły, 

8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 
9) zapewnienie opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r.   

o opiece zdrowotnej nad uczniami, 
10) prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej 

nauki lub zawodu adekwatnego do możliwości i zainteresowań,  
11) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 
12) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania środowiska 

wychowawczego w Szkole, 
13) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 
14) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej 
i archiwizacji. 

4. Szkoła, w zakresie nauczania, zapewnia uczniom w szczególności kształcenie 
i nabywanie umiejętności kluczowych: 
1) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno  

w mowie, jak i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz 
tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, 

2) czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych, 
3) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, 

syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł, 
4) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym 

wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 
programowanie, 

5)  sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – 
komunikacyjnymi z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich 
i bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, 

6) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, 
7) współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnych. 
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5. Szkoła organizuje zespołową działalność nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych, pedagoga, psychologa, nauczycieli rewalidacji, pracowników 
służby zdrowia i innych specjalistów w zakresie: 

1) indywidualizacji nauczania, 
2) realizacji zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających w celu 

optymalizacji procesu edukacyjnego, 
3) wyposażenia uczniów w umiejętności i kompetencje psychospołeczne mające 

wpływ na podniesienie jakości ich życia, 
4) pomocy uczniom w pokonywaniu problemów życiowych. 

6. Szkoła organizuje specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, 
zdrowotną i materialną poprzez: 

1) zapewnienie uczniom stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, 
2) objęcie uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych, opieką medyczną, 
3) zapewnienie uczniom możliwości udziału w zajęciach z zakresu rehabilitacji 

ruchowej, 
4) umożliwienie uczniom zamieszkania w Ośrodku oraz korzystania z wyżywienia 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
7. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez: 

1) tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów, 
wzmacnianie mocnych stron uczniów, uwzględnianie w tym procesie ich profili 
uzdolnień, 

2)  aktywny udział uczniów w różnego typu imprezach, konkursach 
organizowanych w Szkole oraz środowisku lokalnym, 

3) włączenie uczniów w różnego typu formy aktywności o charakterze 
integracyjnym. 

8. Zadania opiekuńcze z zakresu pomocy socjalnej i materialnej określa Regulamin 
Komisji ds. Pomocy Materialnej Wychowankom Ośrodka. 
  

§ 6 
W Szkole działa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, realizowany 
przez Zespół, którego zasady działania określa szczegółowo § 35a Statutu Ośrodka. 

 
Rozdział 3. 

Zasady oceniania 
§ 7 

  
1. Szczegółowe zasady oceniania w klasach IV-VIII określają Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania zawarte w § 61 Statutu Ośrodka. 
2.  Zasady oceniania w klasach I-III są opisowe. 
3. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o uczniach  

z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz zapisów orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu 
opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, jak również ich postaw 
społeczno – emocjonalnych wobec wymagań edukacyjnych i gromadzenie 
informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania. 

5. Celem oceniania w klasach I-III jest: 
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1) określenie funkcjonowania dziecka w zakresie zdobywanej wiedzy  
i umiejętności szkolnych oraz w sferze rozwoju społeczno-emocjonalnego, 
fizycznego, artystycznego, 

2) uwzględnienie szczególnych zainteresowań i uzdolnień ucznia, 
3) określenie wskazówek dla ucznia i rodziców do dalszych działań oraz 

zachęcenie do uczenia się, 
4) przedstawienie postępów w nauce, 
5) motywowanie do dalszej pracy, 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 
7) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć, 
8) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy,  
9) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie  

i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 
6. Ocena opisowa w klasach I-III pełni funkcje: 

1) diagnostyczną – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, 
bada osiągnięcia uczniów, 

2) informacyjną – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem 
ucznia, co zdołał opanować, 

3) korekcyjną – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze 
pracować, 

4) motywacyjną - mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast  
nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian  
w metodach nauczania. 

7. Ocena opisowa zawiera następujące informacje: 
1) osiągnięte efekty pracy w zakresie: 

a) rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, 
umiejętności przyrodnicze, matematyczne, 

b) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch 
muzyczny, zdolności techniczne, 

c) rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego. 
2) trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne, 
3) potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna, 
4) sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje. 

8. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel 
zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego 
rodziców. 

9. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno- 
technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek 
wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych 
zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia. 

10. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii, języka obcego wyrażone są za 
pomocą stopni w skali 1–6. 

11. W arkuszu ocen umieszcza się roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia. 
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12. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) możliwości psychofizyczne ucznia; 
8) okazywanie szacunku innym osobom. 

13.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 
następującej skali, z podanymi skrótami: 

1) wzorowe – wz; 
2) bardzo dobre - bdb; 
3) dobre - db; 
4) poprawne - popr; 
5) nieodpowiednie - ndp; 
6) naganne - ng. 

14. Ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową. 
15. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 
16. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć 
edukacyjnych i zachowania (opisowej). 

17. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.  
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 
opinii rodziców ucznia. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

18. W terminie na jeden miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej należy poinformować rodziców o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych ucznia. 

19. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być 
nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się  
z nieobecnościami niezwiązanymi z leczeniem ucznia przekraczającymi połowę 
czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania. Na 
prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku 
nieobecności nieusprawiedliwionej. 

20. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców  
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 
oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice 
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potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi 
uczniom wymaganiami. Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma 
miejsce podczas: 
1) zebrań klasowych, 
2) spotkań indywidualnych, 
3) korespondencji, rozmów telefonicznych, 
4) wglądu do dziennika elektronicznego. 
 

Rozdział 4. 
Organy Szkoły oraz ich zadania 

§ 8 
1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski/Samorząd Ośrodka. 

§ 9 
1. Szczegółowe kompetencje, zadania i obowiązki Dyrektora określa § 25 Statutu 

Ośrodka. 
2. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa § 26 Statutu Ośrodka. 
3. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców określa § 27 Statutu Ośrodka. 
4. Szczegółowe cele i zadania Samorządu Uczniowskiego/Samorządu Ośrodka określa 

§ 28 Statutu Ośrodka. 
§ 10 

Zasady współpracy organów Szkoły oraz tryb odwoławczy od uchwał i decyzji organów 
Szkoły określa § 29 Statutu Ośrodka. 

§ 11 
Zasady rozwiązywania konfliktów między organami Ośrodka określa § 30 Statutu 
Ośrodka. 
 

Rozdział 5. 
Organizacja Szkoły 

§ 12 
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora. Na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Dyrektor opracowuje arkusz organizacji Szkoły, a następnie zasięga opinii Rady 
Pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych. Dyrektor przedstawia arkusz 
do zatwierdzenia przez organ prowadzący. Organ prowadzący zatwierdza arkusz 
organizacji po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty. 

4. Dyrektor odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów 
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacji jest tworzony 
z uwzględnieniem tych przepisów.  
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§ 13 
1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego zgodnie z dopuszczonymi programami 
nauczania dla poszczególnych przedmiotów. 

2. Formy i metody pracy dostosowane są do możliwości psychofizycznych uczniów. 
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym okresie nauki danego roku szkolnego realizują wszystkie zajęcia  
i wszystkie przedmioty określone w obowiązującym planie nauczania. 

4. Liczbę uczniów w utworzonych oddziałach określają aktualne przepisy prawa 
oświatowego. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 
minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć. 

6. Nauczanie języków obcych może być prowadzone w grupach międzyoddziałowych,  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

7. W Szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne, które mogą obejmować 
wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona  
w całej Szkole, oddziale lub grupie. 

8.  Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 
działalności innowacyjnej. 

9. Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z programem 
wychowawczo – profilaktycznym wspólnym dla wszystkich szkół Ośrodka. 

10. W Szkole działa świetlica szkolna. Celem działania świetlicy jest zapewnienie 
uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami dydaktyczno-
wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego. 
1) Do zadań świetlicy szkolnej należy: 

a) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych; 
b) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania 

i uzdolnienia; 
c) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój 

uczniów; 
d) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego 

uczniów, 
2) Świetlica szkolna działa we wszystkie dni roku szkolnego - oprócz ferii letnich 

i zimowych - od poniedziałku do piątku. 
 

§ 14 
1. W Szkole działa biblioteka szkolna. 
2. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

3. Szczegółowe zadania biblioteki szkolnej określa szczegółowo § 36 statutu Ośrodka. 
 

§ 15 
1. W Szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. 
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2. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc 
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 
charytatywne i kulturalne. 

3. Członkiem Koła Wolontariatu może być każdy uczeń za zgodą rodzica. 
4. Cele, zadania i zasady działania Koła Wolontariatu określa § 39a statutu Ośrodka. 

 
§ 16 

1. Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zgodnie z ustawą  
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.  

2. Organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej określa § 37 statutu Ośrodka 
3. W Ośrodku funkcjonują grupy wychowawcze dla wszystkich uczniów. Organizację 

grup wychowawczych określa §33 i 44 Statutu Ośrodka. 
4. W Szkole są zorganizowane pracownie przedmiotowe, w których realizowanie jest 

nauczanie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Organizację 
pracowni przedmiotowych określa § 32 Statutu Ośrodka. 

 
Rozdział 6. 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
§ 17 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników 
obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 
odrębne przepisy. 

3. Wykaz zadań pracowników administracyjnych i obsługi określają zakresy 
obowiązków, które są dołączone do teczek akt osobowych. 

 
§ 18 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, jest również 
odpowiedzialny za wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych 
jego opiece. 

2. Nauczyciel realizuje podstawowe funkcje Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, 
opiekuńczą oraz poprzez podejmowane działania dąży do pełnego rozwoju 
osobowego ucznia. 

3. Nauczyciel kształci i wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu, humanizmu, 
tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej oraz odpowiedzialności  
i szacunku do pracy. 

§ 19 
1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) systematyczna realizacja programów nauczania, programu wychowawczo -
profilaktycznego oraz realizacja zadań organizacyjnych zawartych w planie pracy 
Szkoły, 

2) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych oraz 
wychowawczych, 

3) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb 
rozwojowych uczniów, 
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4) precyzyjne formułowanie wymagań wobec uczniów, udzielanie uczniom informacji 
o postępach w procesie edukacyjnym, 

5) wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
6) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów, 
7) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie zawodowe, wzbogacanie 

warsztatu pracy dydaktycznej, 
8) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
9) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Szkołę 

poprzez: 
a) odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie 

z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami, 
b) sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej), 
c) sprawdzenie przez wychowawców klas I – III, czy wszystkie dzieci zostały 

odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców, 
d) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych 

zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno –
wychowawczym szkoły (lub planem zajęć), 

e) sprawdzanie listy obecności na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego 
w dziennikach zajęć, 

f) organizowanie zajęć poza terenem Szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi 
przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi), 

g) opiekę podczas wyjść i wycieczek. 
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 45 Statut Ośrodka. 
3. Sposoby i formy wykonywania zadań przez pracowników Szkoły dostosowane są 

do wieku i potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz warunków środowiskowych 
Szkoły. 

 
§ 20 

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole są uprawnieni w szczególności do: 
1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych stosowanych w swojej pracy dydaktycznej, 
2) decydowania o bieżących, śródrocznych i rocznych ocenach postępów  

w procesie edukacyjnym, 
3) wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

uczniów. 
§ 21 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub grupy przedmiotów 
pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu. 
3. Do zadań zespołu w szczególności należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji, 
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania, 
3) stymulowania rozwoju uczniów, 
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli, 
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5) podejmowanie działań uwzględniających specyfikę kształcenia ogólnokształcącego.  
 

§ 22 
1. Dyrektor  powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela – wychowawcy. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział w toku nauczania. 
3. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy należy w szczególności: 

1) otaczanie opieką każdego ucznia, 
2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów, 
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami różnych form życia 

zespołowego, 
4) przestrzeganie praw uczniów, 
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale oraz rodzicami uczniów  

w którym pełni funkcję wychowawcy, 
6) prowadzenie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy dydaktycznej 

i opiekuńczo-wychowawczej. 
 

Rozdział 7. 
Uczniowie Szkoły 

§ 23 
Uczniowie Szkoły mają prawo w szczególności do: 

1) informacji o programach nauczania i podręcznikach, obowiązujących wymaganiach, 
zasadach i kryteriach oceniania, 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

3) tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego 

innych osób, 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole, 
7) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, 
8) uczestnictwa w imprezach szkolnych. 

 
§ 24 

1. Uczniowie w szczególności mają obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie Szkoły, a także zarządzeń dyrektora 

i ustaleń Rady Pedagogicznej, 
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych, 
3) przestrzegać norm i zasad kultury życia społecznego w odniesieniu do rówieśników, 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 
4) nie używać telefonów komórkowych w czasie zajęć, chyba, że nauczyciel 

prowadzący zajęcia zezwoli na korzystanie z telefonów komórkowych w celach 
ściśle związanych z zajęciami dydaktycznymi i pod jego kontrolą, 

5) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 
wiedzy i zgody zainteresowanych, 

6) dbać o schludny wygląd, 
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2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów podczas obowiązkowych zajęć określa 
§ 51 Statutu Ośrodka. 

§ 25 
1. Uczeń  może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły, 
2) wzorową postawę uczniowską, koleżeńską, społeczną, 
3) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach, zawodach i olimpiadach, 
4) inne sukcesy podnoszące jego wiedzę, umiejętności i prestiż Szkoły. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor zgodnie z zasadami przyznawania nagród określonymi 
w § 54 statutu Ośrodka. 

§ 26 
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych w Statucie  uczeń może zostać 

ukarany. Szczegółowe zasady wymierzania kar zawarte są w § 55 Statutu Ośrodka.  
2. Tryb odwołania się od wymierzonej kary zawarty jest w § 56 Statutu Ośrodka.  
3. Zasady skreślania ucznia z listy uczniów określa § 55 Statutu Ośrodka. Przepis ten 

nie dotyczy  uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej objętych obowiązkiem 
szkolnym.  

4. Uczeń, na wniosek Dyrektora, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do 
innej szkoły w przypadku demoralizacji, posiadania, używania lub rozprowadzania 
narkotyków, alkoholu lub środków psychoaktywnych, wywierania szkodliwego 
wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczności szkolnej (w tym naruszenie 
nietykalności cielesnej i godności osobistej).  

5. Dyrektor występuje z wnioskiem, o którym mowa w  ust. 4, po wyczerpaniu 
wszystkich środków wychowawczych oraz po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

6. Szkoła współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w zakresie 
realizowania nauczania specjalnego, zadań profilaktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli 
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

7. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki  
i profilaktyki. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa § 14, 15 i 16 
Statutu Ośrodka. 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

§ 27 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i stemple zawierają nazwę Szkoły. 
3. Szkoła będąca w systemie organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju używa jego 
sztandaru i ceremoniału. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 

używany skrót nazwy. 
6. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na 

pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się 
„specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności. 

7. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustaw: z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym kompetencje w zakresie tworzenia organizacyjnych jednostek Powiatu leżą w gestii
Rady Powiatu.

Szkołę Podstawową Specjalną dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju tworzy się na wniosek
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–
Zdroju.

Z informacji zebranych przez dyrektora Ośrodka wynika, że rodzice uczniów z dysfunkcjami narządów
ruchu wyrażają zainteresowanie kształceniem dzieci w szkole podstawowej na terenie Ośrodka, który
dysponuje dużą i funkcjonalną bazą mieszkaniową, bogato wyposażoną bazą dydaktyczną, sportowo–
rehabilitacyjną oraz terapeutyczną. Włączenie uczniów niepełnosprawnych ruchowo, którzy często
w pierwszych latach nauki są nauczani indywidualnie, w system klasowo–lekcyjny będzie dla nich korzystne
pod względem poznawczym i psychospołecznym, co w efekcie przyczyni się do łatwiejszego przejścia ich
przez kolejne etapy edukacyjne.

Uczniowie Szkoły będą mieli zapewnione właściwe kształcenie i opiekę przez kadrę pedagogiczną
Ośrodka, która na podstawie wieloletnich doświadczeń wypracowała własne, efektywne metody i formy pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem dyrektora Ośrodka, na
terenie Placówki istnieją odpowiednie warunki lokalowe zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki
i pracy.

Chcąc wyjść naprzeciw w/w oczekiwaniom Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju postanowił przedstawić
Radzie Powiatu projekt poszerzenia oferty edukacyjnej Powiatu Buskiego skierowanej do uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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