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Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć
Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu przy ulicy Przełajowej 6.
§ 2.
1. W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 102 im. Marii Montessori;
2) Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia Nr 2;
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
w Poznaniu, są szkołami publicznymi.
§ 3.
Szkoły wymienione w § 2 ust. 1 nie są szkołami obwodowymi.
§ 4.
Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada swój statut.
§ 5.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II posiada własny sztandar oraz patrona
szkoły.
§ 6.
1. Zespół Szkół używa nazwy: Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
w Poznaniu.
2. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu używa własnej pieczęci.
3. Pieczęć urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład Zespołu, nie zawiera określenia
„specjalna” i nazwy tego Zespołu.
4. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwach oraz
na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną, pomija się
określenie „specjalna”, natomiast na innych dokumentach zachowuje się pełne brzmienie.
§ 7.
1. Organem prowadzącym szkołę, o której mowa w § 1 jest Miasto Poznań.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
§ 8.
1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu jest jednostką budżetową i działa na mocy
art.5 ust.2 pkt 1 i art. 62 ust.1 pkt 1b ust. z dn.7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania
Nr LIII/643/III/2001 z dnia 20 lutego 2001roku, a także statutu szkoły.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
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Rozdział II
Organy szkoły.
§ 9.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im.
Jana Pawła II,
2) Rada Pedagogiczna – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II,
3) Samorząd Uczniowski – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II,
4) Rada Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 102 im. Jana Pawła II.
2. Organy wymienione w ust.1 są jednocześnie organami poszczególnych szkół
wymienionych w § 2 ust.1.
3. Zadania, uprawnienia i kompetencje organów, warunki współdziałania oraz
rozwiązywania sporów miedzy nimi opisane są w statutach szkół wymienionych
w § 2 ust.1.
Rozdział III
Uczniowie.
§ 10.
Uczniowie szkoły muszą posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z uwagi na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, w tym niepełnosprawności sprzężone.
§ 11.
Szkoła prowadzi kształcenie dla uczniów posiadających dodatkowo orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 12.
Nauką w szkole mogą być objęci uczniowie od 7. do 24 r. życia.
§ 13.
1. Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki może być spełniany przez dziecko poza szkołą
na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora szkoły i na wniosek pisemny rodzica.
2. Dziecko spełniając obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie, jak w ust.1 może
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej
szkoły na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez
szkołę, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania z tym, że uczniowi temu nie
wystawia się oceny zachowania.
3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym.
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§ 14.
1. Uczeń uczący się w szkołach zorganizowanych w Zespole ma prawo do przedłużenia
okresu nauki:
1) w szkole podstawowej:
a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym,
2) w szkole ponadpodstawowej – o jeden rok szkolny.
§ 15.
1. Decyzje o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia okresu
nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;
2) oraz zgody/wniosku rodziców ucznia albo zgody/wniosku pełnoletniego ucznia.
2. Decyzję, o której mowa w ust.1 podejmuje się:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej:
a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku
szkolnego w ostatnim roku nauki.
§ 16.
Uczniom niepełnosprawnym Miasto Poznań lub gmina, w której mieszkają uczniowie
organizuje bezpłatny dowóz na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział IV
Nauczyciele.
§ 17.
1. Realizację celów i zadań szkoły zapewniają zatrudniani w szkole nauczyciele.
2. W klasach I-IV szkoły podstawowej, do których uczęszczają uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela lub
pomoc wychowawcy świetlicy.
3. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, w uzasadnionych przypadkach, Dyrektor
szkoły za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić pomoc nauczyciela lub pomoc
wychowawcy świetlicy.
3. Szkoła zatrudnia pedagogów i psychologów wspierających uczniów, rodziców, nauczycieli
oraz wychowawców.
4. Pracownicy pedagogiczni stanowią Radę Pedagogiczną określoną w § 9 ust.1 pkt 2, która
pracuje w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i problemowych powoływanych
corocznie do realizacji zadań statutowych szkoły.
5. Zespołami, o których mowa w ust.4 kierują liderzy i koordynatorzy.
6. Pracę zespołów, o których mowa w ust.4 nadzoruje Dyrektor szkoły.
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§ 18.
1. W szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego tworzy
się stanowiska:
1) dwóch wicedyrektorów – należy przez to rozumieć Wicedyrektorów Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II;
2) kierownika szkolenia praktycznego – należy przez to rozumieć kierownika szkolenia
praktycznego Szkoły Branżowej Specjalnej
I stopnia Nr 2;
3) kierownika świetlicy – należy przez to rozumieć kierownika świetlicy zorganizowanej
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II.
2. Zakres obowiązków i uprawnień dla w/w stanowisk ustala dyrektor szkoły.
Rozdział V
Baza dydaktyczna szkoły.
§ 19.
1. Do prawidłowej realizacji celów statutowych szkoły zapewnia się uczniom:
1) sale lekcyjne, w tym sale do zajęć metodą Marii Montessori;
2) pracownie przedmiotowe;
3) pracownie kształcenia zawodowego;
4) pracownie przysposobienia do pracy;
5) pracownie komputerowe;
6) sale rewalidacyjne;
7) bibliotekę szkolną, czytelnię i salę multimedialną;
8) świetlicę szkolną;
9) stołówkę szkolną;
10) sale gimnastyczne i siłownię;
11) boisko szkolne;
12) plac zabaw dla dzieci;
13) gabinet pielęgniarski.
2. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli przeznaczone są środki i pomoce dydaktyczne,
rewalidacyjne oraz sprzęt sportowy będący na wyposażeniu pomieszczeń szkolnych,
o których mowa w ust.1.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 20.
1. Statut jest dokumentem otwartym, który może być nowelizowany.
2. Statut szkoły, jego nowelizację, tekst ujednolicony uchwala się na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
4. Dyrektor szkoły w przypadku wielu zmian wprowadzanych w statucie może ogłosić tekst
ujednolicony statutu szkoły.
5. Uchwalony statut udostępnia się społeczności szkolnej w wersji papierowej w sekretariacie
szkoły, pokoju nauczycielskim oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
6. Statut zobowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej do przestrzegania jego
zapisów.
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§ 21.
Szkoła w każdym roku szkolnym obchodzi następujące uroczystości stanowiące o jej
ceremoniale i tradycji:
1. Inauguracja roku szkolnego;
2. Pasowanie uczniów klas pierwszych;
3. Dzień Edukacji Narodowej;
4. Integracyjny Przegląd Folklorystyczny;
5. Narodowe Święto Niepodległości;
6. Spotkania wigilijne;
7. Dzień Sportu połączony z obchodami Dnia Dziecka;
8. Święto Szkoły;
9. Zakończenie roku szkolnego;
10. inne, w tym również cykliczne uroczystości, imprezy określone w planie pracy na dany
rok szkolny.
§ 22.
1. W ramach działań promujących szkołę, dla dzieci od 5. roku życia prowadzone są zajęcia
m.in. metodą Marii Montessori. Prowadzą je w ramach czynności dodatkowych chętni
nauczyciele.
2. W ramach działań promujących integrację w szkole działa Akademia Wolnego Czasu,
której adresatem są uczniowie i absolwenci szkół mieszczących się w Zespole. Zajęcia
w ramach czynności dodatkowych prowadzą chętni nauczyciele.
3. W szkole realizuje się projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz projekty
z wykorzystaniem środków unijnych.
4. W szkole działają organizacje szkolne oraz koła zainteresowań, których celem jest
umożliwianie uczniom osobistego, indywidualnego rozwoju, wspieranie samorządności
i przygotowanie do odpowiedzialności w życiu.
5. Szkoła jest placówką wpisaną do rejestru placówek prowadzących szkolenia i kursy
w zakresie pracy metodą Marii Montessori pod numerem 2.30/00197/2005.
§ 23.
W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska „Słoneczko”, zgodnie ze swoim statutem.
§ 24.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 25.
1. W trosce o etykę zawodu nauczyciela wybiera się spośród nauczycieli dyplomowanych lub
mianowanych, rzecznika etyki zawodowej.
2. Rzecznik, o którym mowa w ust.1 musi uzyskać akceptację Rady Pedagogicznej.
§ 26.
W trosce o budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, spośród
nauczycieli powołuje się rzecznika szkoły, który musi uzyskać akceptację Rady
Pedagogicznej.
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§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie aktualne przepisy
prawa oświatowego.
Rozdział VII.
Wydzielony rachunek dochodów
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
A. Wpływy na wydzielony rachunek dochodów
§ 27.
Od 1 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 09.11.2010 r., szkoła może
gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z następujących źródeł:
1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące
w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
1) wynajem pomieszczeń szkolnych: sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, boisk, pracowni
komputerowych;
4. Wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz na
przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych:
1) wpłaty od organizacji, instytucji, fundacji organizujących wymianę międzynarodową
młodzieży oraz konkursy;
2) wpłaty z tytułu nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach,
festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach;
3) zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców: nauka języka obcego,
pływalnia, organizacja wyjazdów dla dzieci np. wycieczki, zielone szkoły;
4) wpływy z Rady Rodziców na określone cele.
5. Wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej w statucie:
1) odpłatność za żywienie;
2) za kursy i szkolenia organizowane w ramach zarejestrowanej instytucji szkoleniowej;
3) za duplikaty świadectw.
6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i towarów.
7. Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych zbieranych w ramach akcji szkolnych.
8. Wpływy z opłat egzaminacyjnych.
9. Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku.
B. Wydatki z wpływów na wydzielonym rachunku
§ 28.
Wydatki na wydzielonym rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot
zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki zgromadzone na
wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:
1. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone.
2. Remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu odszkodowań
i wpłat za utracone mienie.
3. Sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów.
4. Dofinansowanie bieżącej statutowej działalności jednostki np.:
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1) zakup materiałów i wyposażenia;
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
3) konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu;
4) wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły;
5) zakup nagród dla uczniów i uczestników organizowanych przez szkołę konkursów;
6) pokrycie kosztów organizacji imprez i wycieczek szkolnych,
7) pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z działalności szkoły
w ramach instytucji szkoleniowej zarejestrowanej pod numerem 2.30/00197/2005.
5. Celowe wydatki wskazane we wpływach od Rady Rodziców.
§ 29
Statut Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II uchwalony Uchwałą Rady
Pedagogicznej Nr 12/216-2017 z dnia 14 września 2016 r. traci moc z dniem 22 listopada
2017r.
§ 30
Statut Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II po zmianach wprowadzonych
zgodnie z przepisami, o których mowa w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Pedagogicznej
Nr 14/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017roku, wchodzi w życie z dniem 1 września 2017
roku.
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