
Załącznik nr 1b do Statutu SOSW 

STATUT 

Specjalna Szkoła Branżowa 1 Stopnia nr 4 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

 

§ 1 Nazwa 

1. Specjalna Szkoła Branżowa 1 Stopnia nr. 4 jest dalej zwana Szkołą Branżową 

2. Specjalna Szkoła Branżowa kształci w kierunku elektromonter 

3. Specjalna Szkoła Branżowa wchodzi w skład Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa 

Tylewicza w Poznaniu im. Z. Tylewicza. 

4. Specjalna Szkoła Branżowa mieści się w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 

78 / 82. 

§ 2 

1. Uczniami szkoły branżowej jest młodzież niepełnosprawna ruchowo lub z 

autyzmem do 24 roku życia w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. 

2. Cele i zadania szkoły zasadniczej: 

a) zapewnienie niepełnosprawnym uczniom możliwości samodzielnej egzystencji 

poprzez  kształcenie,  realizację programu wychowawczo-profilaktycznego         

i oraz rehabilitację  ruchową i społeczną ; 

b) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, 

c) organizowanie zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne 

potrzeby uczniów; 

d) prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i usprawniającej oraz 

opieki psychologiczno-pedagogicznej i pomocy socjalnej; 



e) wspomaganie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych                               

i edukacyjnych; 

f) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

placówkami świadczącymi pomoc naszym uczniom; 

g) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

§ 3 Organy szkoły branżowej 

1. Specjalna Szkoła Branżowa a nr 4 wchodząca 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. 

§ 4 Organizacja 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Branżowej  jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale Szkoły Branżowej  wynosi: 

a) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – do 4; 

b) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 4; 

c) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 

do 12. 

3. W Szkole Branżowej  zajęcia odbywają się w pracowniach oraz warsztatach 

szkolnych. 

4. Uczniowie uczący się poza miejscem stałego zamieszkania mają możliwość 

zamieszkania w internacie SOSW, którego działalność regulują odrębne 

przepisy. 

5. Uczniowie Szkoły Branżowej  mogą korzystać ze stołówki w internacie, 

biblioteki, których działalność regulują odrębne przepisy. 

§ 5 Wychowankowie 
 

1. Do Szkoły Branżowej  przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 


