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STATUT 
 

 Szkoła Policealna Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

 
 ______________________________________ 

 
 
 

I.  Nazwa Szkoły 
 

§ 1 
 

1. Szkoła Policealna Specjalna działa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu 
zwany dalej Ośrodek 

2. W dalszej części statutu Szkoła Policealna Specjalna nazywana jest Szkołą 
Policealną. 

3. W nazwie Szkoły umieszczonej na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi 
opatruje się legitymację szkolną i indeks pomija się określenie „specjalny” oraz 
określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

4. Szkoła mieści się w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 78 / 82. 
 

II.  Informacje ogólne 
 

§ 2 
 

1. Szkoła Policealna jest szkołą dla młodzieży, na podbudowie programowej 
liceum ogólnokształcącego lub szkoły równorzędnej. 

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w normie intelektualnej                               
z niepełnosprawnością ruchową lub z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną 
z innymi rodzajami niepełnosprawności oraz z autyzmem. 
 

§ 3 
 

1. Okres kształcenia w Szkole Policealnej trwa dwa lata. 
2. Szkoła Policealna kształci w zawodzie technik informatyk i technik archiwista. 

 
 

III. Cele i zadania Szkoły 
 

§ 4 
 

Cele i zdania Szkoły Policealnej: 
a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, 

b) kształcenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy 
zawodowej. 
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c) wychowanie w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 
demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

 
Szkoła realizuje swoje cele w szczególności przez: 

a) prowadzenie działalności dydaktycznej i usprawniającej oraz sprawowanie 
opieki wychowawczej, psychologicznej i socjalnej, 

b) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów nauczania, 
c) realizację praktyk zawodowych. 

 
 

IV.  Organy Szkoły 
§ 5 

 
Struktura i zadania organów Szkoły Policealnej są określone w Statucie Ośrodka. 
 
 

V.  Organizacja Szkoły 
 

§ 6 
 

Praca dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i usprawniająca w Szkole Policealnej 
odbywa się: 

a) na zajęciach dydaktycznych, 
b) na zajęciach wychowawczych w internacie, 
c) na zajęciach specjalistycznych (rehabilitacyjnych) prowadzonych przez 

pedagogów, psychologów, nauczycieli usprawniania fizycznego, 
d) na zajęciach pozalekcyjnych, zainteresowań i kulturo-twórczych, 
e) na zajęciach sportowych. 

 

§ 7 
 

1. Klasyfikacja uczniów odbywa się semestralnie.  
2. Zaliczenia poszczególnych przedmiotów potwierdza się wpisem do dziennika i 

indeksu. 

 
 

VI.  Uczniowie 
 

§ 8 
 

Do Szkoły Policealnej przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. 

 

§ 9 
 

1. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową 
powinna wynosić do 12 uczniów, 
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2. ) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym – nie więcej niż 6. 

 
§ 10 

 
Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Policealnej reguluje statut Ośrodka. 
 

§ 11 
 

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w wewnątrzszkolnym 
systemie oceniania uczniów. 


