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55 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY 

z 23 marca 1953 r. (Nr S04-1625/53) 

w sprawie statutu państwowych specjalnych zakładów 
wychowawczych 

§ 1. Państwowym specjalnym zakładom wychowawczym 
nadaje się statut stanowiący, załącznik do niniejszego zarzą
dzenia. 

§ & narządzenie wehodsi w życie * totem ogłoszenia. 

Minister 'Oświaty:W. Jarosiński 

Załącznik do zarządzenia z 23 III 1953 r. 
(Nr SO 4-1625/53) 

STATUT 

państwowych specjalnych zakładów wychowawczych 

I. C h a r a k t e r i z a d a n i a 

1. Państwowe specjalne zakłady wychowawcze są insty
tucjami wychowawczymi przeznaczonymi dla dzieci niewi
domych, niedowidzących, głuchych, niedosłyszących, umysr 
łowo niedorozwiniętych i moralnie zaniedbanych W wieku 
od 4 do 18 lat. 

2. Zadaniem P.S.Z.W. jest wychować dzieci niewidome, 
niedowidzące, głuche, niedosłyszące, umysłowo niedorozwi
nięte i moralnie zaniedbane na ludzi oddanych Ludowej Oj
czyźnie i sprawie ^socjalizmu, przygotować je do użytecznej 
pracy i samodzielnego życia przez odpowiednią organizację 
pracy i życia w zakładzie, przez stosowanie specjalnych me
tod nauczania, wychowania i szkolenia zawodowego. 

Dla osiągnięcia powyższych celów P.S.Z.W. powinny: 
a) dbać o zdrowie i rozwój fizyczny wychowanków, zâ -

pewnić im opiekę lekarską] racjonalne żywienie, odpowie
dnią odzież oraz kulturalne warunki bytu; 

b) troszczyć się o rozwój intelektualny i wyrabianie na
ukowego światopoglądu wychowanków, o wszechstronny 
rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, zapewnić im co naj
mniej wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
oraz przygotowanie zawodowe w zakresie zasadniczej szko
ły zawodowej; 

c) wyrabiać w wychowankach zalety woli i charakteru, 
przejdę wszystkim dzielność, zdyscyplinowanie, uczciwość; 
wychować w duchu socjalistycznego stosunku do pracy oraz 
w poszanowaniu mienia społecznego; wdrażać do życia spo
łecznego w ramach zespołu dziecięcego w szkole i na tere
nie zakładu w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym kra
j u ; kształtować nawyki z fdziedziny kultury życia codzien
nego oraz zamiłowania estetyczne; 

d) pomagać w wyborze i w wyuczeniu wybranego zawo
du oraz w usamodzielnieniu się wychowanków opuszczają
cych zakład. 

II. Ogólne zasady organizacyjne 

3; Państwowe specjalne zakłady wychowawcze dzielą się: 
a) państwowe zakłady wychowawcze dla dzieci niewido

mych, j 
b) państwowe zakłady wychowawcze dla dzieci głuchych, 
c) państwowe zakłady wychowawcze (dla upośledzonych 

umyąłowo), 
d) państwowe młodzieżowe zakłady wychowawcze (dla 

chłopców lub dziewcząt moralnie zaniedbanych). 
P.S.Z.W. powstają na podstawie orzeczenia organizacyj

nego, wydanego przez Ministerstwo Oświaty na wniosek wy
działu oświaty prez. WRN. 

4. P.S.Z.W, używa pieczęci urzędowej 36 mm z napisem 
podanym w p. 3 niniejszego statutu. 

5. W P.S.Z.W. w zależności od warunków i potrzeb orga
nizuje się: 

a) przedszkole dla dzieci od 4 do 7 lat, 
b) szkołę podstawową dla dzieci w wieku od 7 do 14—15 

lat, 
c) zasadniczą szkołę zawodową dla wychowanków w wie

ku od 14—15 do 18 lat, 
d) ośrodek szkolęniowo-produkcyjny w zakresie wytwór

czości przemysłowej i rolnej, 
e) internat dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat. 
6. P.S.Z.W. podlegają wydziałom oświaty prez. WRN. Bez

pośredni \nadzór nad zakładem sprawuje referat szkolnictwa 
specjalnego wydziału oświaty prez. WRN. 

7. P.S.Z.W. są w zasadzie koedukacyjne, z wyjątkiem za
kładów dla moralnie zaniedbanych, które powinny być or
ganizowane oddzielnie dla chłopców i oddzielnie dla dziew
cząt. Zakłady dla moralnie zaniedbanych należy organizować 
oddzielnie dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. 

8. Dzieci w wieku 4—7 lat należy grupować w tych zakła
dach danego typu upośledzeń, w których istnieją możliwo
ści zorganizowania zajęć i stworzenia im warunków bytu, 
uwzględniających właściwe temu wiekowi potrzeby oraz za
pewniających im odpowiednią opiekę wychowawczą. 

9. Organizację przedszkola, szkoły podstawowej, liceum 
Ogólnokształcącego i szkoły zawodowej określają statuty tych 
szkół. Zadania bieżące na każdy rok szkolny ustalają in
strukcje o organizacji roku szkolnego. 

10/Wewnętrzne życie zakładów normuje regulamin wy
dany przez Ministerstwo Oświaty. v 

III. P e r s o n e l 

11. Na czele P.S.Z.W. stoi dyrektor zakładu powołany 
przez wydział Poświaty prez. WRN za zgodą Ministerstwa 
Oświaty. Kieruje on całokształtem spraw zakładu. Jest 
przewodniczącym rady pedagogicznej zakładu i reprezentu
je zakład na zewnątrz. Nadaje kierunek pracy wychowa
wczej, organizuje i kontroluje pracę wszystkich placówek 
zorganizowanych i funkcjonujących w zakładzie. Jest bez-




















