
 
  

STATUT 
 
 
 

 

Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej  
Samodzielnego Koła Terenowego  STO nr 102 

 
 
 
 
 
 

Rozdział I 
 

Podstawowe informacje o Placówce 
 

§ 1. 
 
 Ustala się następującą nazwę Placówki: 
 

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Dać Szansę” 
Samodzielnego Koła Terenowego  STO nr 102 

 
zwanej dalej „Placówką”. 
 

§ 2. 
 
Siedzibą Placówki jest budynek przy ulicy Głogowej 2 B w Warszawie. 
 

§ 3. 
 
Organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego nr 102. 
 

§ 4. 
 
Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 
 

§ 5. 
 
Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
 i właściwych rozporządzeń wydanych na jej podstawie Statutu Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego rozdz. II art.8 p. 7 oraz niniejszego statutu nadanego przez organ prowadzący 
Placówkę – SKT STO nr 102. 
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§ 6. 
 
Placówka ma charakter  oświatowo-wychowawczy i poprzez organizację szerokiej oferty 
zajęć o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczym wyrównuje szanse 
edukacyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, ze sprzężeniami i autyzmem, podejmuje działania przeciw wykluczeniu 
społecznemu ww. osób. 
 

Rozdział II 
 

Cele i zadania Placówki 

 
§ 7. 

 
Placówka w realizacji zadań respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także 
zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji 
Praw Dziecka  art. 2 – prawo do wolności od dyskryminacji i art.6  - prawo do życia . 
 

1. Placówka realizuje następujące cele: 
a) wyrównuje szanse edukacyjne i rozwojowe,  
b) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży  poprzez: 

 udział w zajęciach o profilu artystycznym (sztuka plastyczna, 
ceramiczna, muzyczno-taneczna, teatralna), 

 udział w zajęciach sportowo- rekreacyjno-rehabilitacyjnych, 

 udział w zajęciach kształtujących umiejętności społeczne  
(np.: samodzielność, zaradność, komunikatywność, wykorzystanie 
nabytej wiedzy w praktyce), 

 aktywny udział w masowych imprezach pozaszkolnych, akcjach na rzecz 
innych, konkursach , wystawach, przeglądach, festiwalach, 

c) kształtuje poczucie własnej tożsamości, 
d) wspiera poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, odwagi i chęci 

działania, 
e) rozwija zdolności uczestników zajęć do uwalniania się od napięć 

emocjonalnych, 
f) wspiera aktywność wychowawczą rodziców, 
g) podejmuje działania na rzecz akceptacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie przez środowiska pozaszkolne i pozarodzinne, 
h) tworzy odpowiednią atmosferę i warunki wspierające indywidualne talenty 

artystyczne i zainteresowania uczestników Placówki, 
i) organizuje pracę środowiskową z rodzinami dzieci i młodzieży – pomaga  

w pokonywaniu trudnych sytuacji w ich życiu, 
j) współpracuje z dyrektorem, kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Społecznych 

„Dać Szansę”, psychologiem szkolnym,  Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, innymi placówkami oświatowymi, pomocą społeczną.  

 
2. Cele powyższe realizowane są poprzez: 

a) zajęcia wspierające edukację, zajęcia specjalistyczne: logopedię, pracę  
z komputerem dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestników na 
podstawie sporządzonej diagnozy, 

b) zajęcia usprawniające w zakresie codziennej samoobsługi, rozwijające 
samodzielność i zaradność uczestników w życiu codziennym, 
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c) zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne, taneczne, fotograficzne, muzyczne  
i inne rozwijające umiejętność ekspresji przeżyć i sprawność manualną, 

d) zajęcia w sekcjach sportowych ( koszykówka, kręgle, pływanie, żagle), także 
zajęcia ogólnorozwojowe i inne, 

e) organizację wypoczynku i rekreacji w terenie. 
 

Rozdział III 
 

Organy Placówki i ich zadania 
 

§ 8. 
 
Organami Placówki są:  

1. Kierownik Placówki, 
2. Rada Pedagogiczna. 

§ 9. 
 

 

Kierownik Placówki 

 
Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Zarząd SKT STO nr 102. 
Kierownik placówki: 

1. Kieruje bieżącą działalnością Placówki. 
2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją programu Placówki. 
3. Opracowuje i przedstawia  organowi prowadzącemu do zatwierdzenia programy 

Placówki. 
4. Wspomaga nauczycieli i innych niepedagogicznych pracowników Placówki 

zwanych dalej specjalistami zatrudnionych w Placówce w osiąganiu wysokiej 
jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacyjnych działań. 

5) Wnioskuje do Zarządu SKT STO nr 102o zatrudnienie kadry specjalistów. 
6) Ocenia pracę nauczycieli i specjalistów. 
7) Sprawuje władzę dyscyplinarną wobec pracowników Placówki w uzgodnieniu 

z  organem prowadzącym. 
8) Opracowuje i zatwierdza zakres obowiązków pracowników Placówki. 
9) Dba o bezpieczeństwo podopiecznych. 
10) Podejmuje decyzje o przyjęciu nowych podopiecznych do Placówki po uzgodnieniu 

z dyrektorem Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”  
i Zarządem SKT STO nr 102. 

11) Podejmuje decyzje o skreśleniu uczestnika z listy podopiecznych po zasięgnięciu 
opinii organów Placówki. 

12) Dysponuje środkami finansowymi Placówki – wielkość i rodzaj zobowiązań 
prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez Kierownika może być 
ograniczony decyzją i uchwałą organu prowadzącego. 

13) Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej w ramach swoich uprawnień, 
prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Placówki oraz właściwe 
zabezpieczenie mienia Placówki.  

14) Zapewnia warunki do działalności innych organów Placówki. 
15) Kierownik pełni obowiązki nauczyciela lub wychowawcy w ilości godzin 

dydaktycznych wynikających z umowy o pracę. 
16) Kierownik bierze udział w posiedzeniach organów Placówki zwołanych na jego 

wniosek, w posiedzeniach  Rady Pedagogicznej Zespołu Społecznych Szkół 
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Specjalnych „Dać Szansę” oraz w posiedzeniach organu prowadzącego, na jego 
zaproszenie. 

 
§10. 

 
Rada Pedagogiczna Placówki 

 
1. Rada Pedagogiczna Placówki może zwoływać własne posiedzenia. 
2. W skład Rady Pedagogicznej Placówki wchodzą: kierownik Placówki jako 

przewodniczący, pedagodzy oraz  specjaliści: rehabilitanci , terapeuci, instruktorzy 
oraz inni pracownicy Placówki.   

3. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z kierownikiem  
za realizację programów: wspierania edukacji i profilaktyki, a także jest organem 
opiniodawczo – doradczym kierownika Placówki. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, 
na wniosek 1/3 jej członków lub organu prowadzącego. 

5. Rada Pedagogiczna przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia projekty 
innowacji lub eksperymentów edukacyjnych i profilaktycznych. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
a) arkusz organizacyjny, 
b) plan zajęć Placówki,  
c) regulamin Placówki, 
d) projekt decyzji kierownika o skreśleniu uczestnika z listy podopiecznych,  

o ile z takim wnioskiem nie wystąpiła Rada Pedagogiczna. 
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o skreślenie uczestnika z listy 

Placówki. 
8. Organ prowadzący może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej w sprawie 

wypowiedzenia pracy kierownikowi Placówki.  
 

Rozdział  IV 
 

Organizacja Pracy Placówki 
 

§ 11. 
 

1. Podstawową formą organizacyjną  Placówki jest stała forma zajęć pozaszkolnych 
ujęta w stałym tygodniowym planie pracy. W szczególnych przypadkach dopuszcza 
się także zajęcia okresowe i okazjonalne, np.: żeglowanie, turnusy rekreacyjno-
wypoczynkowe, plener. 

2. Placówka jest czynna w ciągu całego roku nie mniej niż 5 dni w tygodniu, jako 
Placówka , w której przewidziane są ferie szkolne. 

3. Placówka może pracować w dni wolne od nauki szkolnej oraz w okresie ferii 
szkolnych, decydują o tym kierownik oraz organ prowadzący. 

4. Każdorazowa zmiana czasu pracy Placówki wymaga zatwierdzenia przez organ 
prowadzący. 

5. Zajęcia  odbywają się w grupach  i w systemie pracy indywidualnej. 
6. Stałą formę zajęć stanowi grupa od 3 do 10 osób. W przypadku zajęć o charakterze 

wyrównującym szanse edukacyjne i rozwojowe praca odbywa się w systemie 
indywidualnym np.: logopedia, logoterapia i inne.    

7. Uczestnictwo w zajęciach indywidualnych podopiecznego Placówki jest możliwe 
w przypadku uzasadnienia merytorycznego nauczycieli, psychologa szkolnego  
i pracowników Placówki, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej  
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z powiadomieniem organu prowadzącego. 
8. Arkusz organizacyjny na każdy rok zatwierdza organ prowadzący. 
9. Placówka opracowuje własne plany i programy pracy. 
10. Szczegółową organizację pracy Placówki określa jej regulamin, opracowany przez 

kierownika i zatwierdzony przez organ prowadzący. 
11. Regulamin określa w szczególności: 

a) zasady i terminy odpłatności za ponadplanowe zajęcia (np.: dodatkowy 
basen, zajęcia sportowe na wynajętej sali itp.), 

b) zasady porządku w Placówce oraz zasady przestrzegania przepisów BHP , 
c) zasady korzystania z wyposażenia będącego własnością Placówki i Zespołu 

Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”. 
 

§ 12. 
 

1. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut. 
2. Tygodniowy wymiar  pracy dla nauczycieli wynosi 25 godzin. 

 
 
 

Rozdział V 
 

Wychowankowie Placówki 
 

§13. 
Placówka przeznaczona jest dla: 

1. Dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, ze sprzężeniami, z autyzmem,  w wieku od 7 do 24 roku życia – 
uczniów Zespołu Szkół  Specjalnych „Dać Szansę” STO oraz innych zgłoszonych 
osób. 

2. Podstawą przyjęcia jest: 
a) wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do 

Placówki; 
b) orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia   

specjalnego, w którym zawarte są  odpowiednie zalecenia dla konkretnego 
wychowanka. 

3. Skreślenie uczestnika z listy podopiecznych może nastąpić: 
a) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, 
b) decyzją kierownika Placówki zatwierdzoną przez organ prowadzący. 

4. Od decyzji o skreśleniu wychowanka z  Placówki, rodzicom lub opiekunom 
prawnym przysługuje prawo do odwołania się do organu prowadzącego w terminie 
14 dni od daty zawiadomienia ich o powyższej decyzji . 

5. Udział wychowanka w zajęciach prowadzonych w Placówce zakłada stałą 
współpracę z jego rodziną lub opiekunami prawnymi. 

6. Zakres zajęć i świadczeń dla każdego podopiecznego ustala kierownik  
w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, kadrą 
pedagogiczną szkoły, której jest uczniem, jeśli to konieczne - z psychologiem. 

7. Podopieczni mają prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, profilaktyki, wychowania, 
b) życzliwego i podmiotowego traktowania, 
c) swobody do wyrażania myśli, woli i przekonań, 
d) opieki i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych w Placówce i poza jej terenem, 
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e) poszanowania ich godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną  
i fizyczną, 

f) zgłaszania  nauczycielom, specjalistom, organom Placówki wniosków  
i postulatów dotyczących Placówki i spraw podopiecznych.  

8. Do obowiązków podopiecznego należy w miarę jego możliwości psychofizycznych: 
a) współpraca w procesie edukacji, profilaktyki i wychowania, 
b) przestrzeganie zasad kultury współżycia, 
c) pomoc innym podopiecznym Placówki, 
d) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek, aktywne uczestnictwo w pracach 

porządkowych i planowych zajęciach Placówki. 
 

Rozdział VI  
 

Nauczyciele i inni pracownicy Placówki 
 

§ 14. 
 

1. Placówkę prowadzi kierownik zatrudniany przez Zarząd SKT STO nr 102.  
2. Zarząd SKT STO nr 102 na wniosek kierownika  Placówki zatrudnia pracowników 

oraz w miarę potrzeb zawiera z nimi umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
3. W Placówce zatrudnia się pracowników: 

a) nauczycieli z kwalifikacjami do pracy z uczniami z niepełnosprawnością 
intelektualną ( np.: logopedzi, nauczyciele wychowania fizycznego), 

b) nauczycieli bez kwalifikacji do pracy z uczniami z niepełnosprawnością 
intelektualną, 

c) specjalistów: (np.: instruktorów sportowych, zajęć artystycznych, 
animatorów teatralnych i innych), 

d) innych pracowników ( np.: asystentów). 
4. Liczbę pracowników Placówki w zależności od zakresu działań określonych  

w Statucie oraz możliwości finansowych Placówki ustala kierownik Placówki  
w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy odpowiednich paragrafów  
Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, statutu i regulaminu Placówki, uchwał organu 
prowadzącego oraz załączniki do zawieranych umów. 

6. Pracownicy Placówki mają prawo do: 
a) współudziału w formułowaniu programów Placówki i zgłaszania własnych 

propozycji, 
b) kreowania i stosowania własnych metod pracy, w uzgodnieniu                                  

z kierownikiem Placówki, 
c) egzekwowania od podopiecznych sformułowanych przez siebie wymagań, 

zgodnych z realizowanym w Placówce programem i możliwościami 
podopiecznego, 

d) atrakcyjnego współtworzenia wizerunku Placówki. 
7. Do obowiązków pracowników Placówki należy: 

a) prowadzenie dokumentacji zajęć, 
b) dbałość o jakość pracy edukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej, 
c) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych  

w trakcie prowadzonych zajęć na terenie Placówki i poza nią, 
d) pilotowanie obecności uczestnika w Placówce do momentu przekazania  

go rodzicom lub opiekunom, 
e) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji 

zawodowych, 
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f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń podopiecznych, 
g) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, 
h) stała współpraca z nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę”, 

rodziną lub opiekunami prawnymi podopiecznego, 
i) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 
j) udzielanie pomocy podopiecznym w eliminowaniu niepowodzeń w zakresie 

komunikacji społecznej oraz innych jego potrzeb i problemów, 
k) efektywne wykorzystywanie czasu  zajęć, 
l) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia Placówki. 

 
 
 

Rozdział VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15. 
 

Dokumentacja Placówki 
 

1. Roczny plan pracy 
2. Tygodniowy rozkład zajęć podopiecznych i pracowników 
3. Ewidencja zgłoszeń uczestników (lista i wniosek o przyjęcie do Placówki) 
4. Dzienniki zajęć 
5. Zapisy uchwał podjętych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

 
 
 

§ 16. 
 

Gospodarka finansowa 
 

1. Działalność Placówki nie ma charakteru zarobkowego. 
2. Placówka może uzyskać środki finansowe z: 

a) dotacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy, 
a) dotacji celowych, 
b) środków własnych SKT STO nr 102, 
c) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia 

zagranicznego, 
d) dobrowolnych opłat wnoszonych przez rodziny uczestników Placówki  

(dot. okresowych lub okazjonalnych  zajęć  nie planowanych w arkuszu 
organizacyjnym). 

3. Placówka jest częściowo odpłatna dla uczestników. Wysokość opłat wnoszonych 
przez podopiecznych zależy od ilości środków uzyskanych na działalność Placówki 
uzyskanych z innych źródeł  (wymienionych w ust. 2). 

4. Wysokość opłat ustala organ prowadzący.  
5. Zmianę wysokości opłat organ prowadzący ogłasza z miesięcznym wyprzedzeniem. 
6. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu zatwierdzonego 

przez Zarząd SKT STO nr 102. 
7. Sprawozdania finansowe z działalności Placówki  sporządzane są  przez  SKT STO 

nr 102. 
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§ 17. 
 
1. Statut Placówki  może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego lub na 

wniosek kierownika Placówki , zaopiniowany przez pozostałe organy Placówki. 
2. Organ prowadzący przed zmianą statutu powinien zasięgnąć opinii organów   

Placówki. 
3. Zasięganie opinii, o której mowa w ust. 2, nie jest konieczne jeśli zmiana statutu 

wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu. 
4. Regulaminy organów Placówki  winny być uchwalone najpóźniej w ciągu  

3 miesięcy od wejścia w życie statutu Placówki. 
5. Zmiana regulaminu Placówki uchwalana jest przez  jej organ prowadzący. 
6. Statut wchodzi w życie po dokonaniu wpisu do ewidencji przez Starostę  Powiatu 

Warszawskiego. 
7. W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, i wydane z jej upoważnienia 
przepisy wykonawcze Karty Nauczyciela oraz przepisy Kodeksu Pracy i inne 
przepisy ogólne właściwe dla zakresu działania Placówki. 

8. Statut może być zmieniony ,stosownie do potrzeb za zgodą organu prowadzącego. 
 

§ 18. 
 

Statut w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.  
 


