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STATUT 

IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku 

Szklono-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

 

I. Nazwa i zadania Liceum 

§ 1 

1. IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne działające w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej                        

im. Z. Tylewicza w Poznaniu zwane jest dalej Liceum. 

2. W nazwie IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na świadectwie oraz 

na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację szkolną, pomija się określenie 

„specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

3. Organem prowadzącym dla Liceum jest Miasto Poznań. 

§ 2 

1. W Liceum uczy się młodzież do 24 roku życia w normie intelektualnej, 

z następującymi rodzajami niepełnosprawności: 

a) z niepełnosprawnością ruchową; 

b) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: 

c) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w których oprócz 

niepełnosprawności ruchowej mogą wystąpić: niedosłuch, niedowidzenie                

i choroby przewlekłe. 

2. Cele i zadania Liceum: 

a) zapewnienie niepełnosprawnym uczniom możliwości samodzielnej 

egzystencji poprzez  kształcenie, realizację programu wychowawczo-                            

profilaktyktycznego oraz rehabilitację ruchową i  społeczną; 

b) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły; 

c)  umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania 

egzaminu maturalnego; 
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d) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniającej 

indywidualne potrzeby uczniów; 

e) prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i usprawniającej       

i pomocy socjalnej; 

f) wspomaganie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych 

i edukacyjnych; 

g) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

placówkami świadczącymi pomoc naszym uczniom; 

h) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

3. Uczniowie Liceum oceniani są zgodnie z zasadami zawartymi w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) i Systemie Oceny 

Zachowania (SOZ) , stanowiącymi załącznik do Statutu SOSW. 

 

II. Organy Liceum 

§ 3 

IV Liceum Ogólnokształcące wchodząc w skład SOSW nie posiada odrębnych 

organów takich jak dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd 

uczniowski. Są one tożsame z organami SOSW, których działalność i szczegółowe 

kompetencje określa Statut SOSW oraz odpowiednie regulaminy. 

 

III. Organizacja 

§ 4 

Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel – wychowawca. Dla zapewnienia 

ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby funkcję 

tę sprawował jeden nauczyciel – wychowawca w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 


