STATUT
Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu, zwany dalej „Zespołem”, jest placówką
publiczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
2. Zespół działa na podstawie:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ).
3) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 60 ).
4) Przepisy wykonawcze do w/w ustaw.
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu,
2) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Świdwinie.
1.

§2
1.
2.

Organem prowadzącym Zespół jest Rada Powiatu w Świdwinie.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
§3

Zespół może posiadać własne imię, godło oraz ceremoniał szkolny.
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
§4
1.

2.
3.

Zespół realizuje cele i zadania określone w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz cele i zadnia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
przywołanej powyżej ustawy, poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej, rewalidacyjnej, profilaktycznej i opiekuńczej.
Szczegółowe cele i zadania Zespołu są zgodne z celami i zadaniami określonymi
w statutach placówek wchodzących w skład Zespołu.
Połączenie w Zespół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu,
oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Świdwinie zgodnie z art. 62 ust. 1 i
3 ustawy, nie narusza odrębności Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców oraz Samorządów
Uczniowskich tych placówek.

Rozdział III
Organy Zespołu i ich kompetencje
§5
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców
Zespołem kieruje Dyrektor, który jest dyrektorem placówek wchodzących w jego skład.
Powierzenia stanowiska Dyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje Starosta
Powiatu Świdwińskiego w trybie i na zasadach określonych w ustawie.
Statutowe organy Zespołu działają w granicach określonych w przepisach prawa oraz
statutach placówek wchodzących w skład Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 3.
Statuty placówek, o których mowa w § 1 ust. 3 określają szczegółowe kompetencje,
zasady współdziałania organów tych szkół oraz sposób rozwiązywania sporów między
nimi.
W Zespole można utworzyć stanowisko wicedyrektora Zespołu.
1) Zakres zadań i obowiązków dla wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu.
Rozdział IV
Organizacja Zespołu
§6

1.
2.

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy
§7

Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy oraz statuty placówek, o których
mowa w § 1 ust. 3.
Rozdział VI
Uczniowie i wychowankowie
§8
Zasady rekrutacji, prawa oraz obowiązki uczniów i wychowanków określają obowiązujące
przepisy oraz statuty placówek, o których mowa w § 1 ust. 3.
2

§9
1.
2.

Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci i młodzieży określają statuty placówek, o których mowa w § 1 ust. 3.
Rady Pedagogicznie i Rady Rodziców placówek wchodzących w skład Zespołu mogą
współpracować ze sobą w ramach Zespołu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 10

1.
2.
3.

Zespół używa pieczęci urzędowych oraz prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym statucie obowiązują
postanowienia statutów placówek wchodzących w skład Zespołu, wymienionych
w § 1 ust. 3.

Zmiany uchwalono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.11.2017r.
Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 23.11.2017r.
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