
Załącznik nr 1 

 

UCHWAŁA 4/3/13/14 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W HARKABUZIE 

z dnia 04 listopada 2013 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Harkabuzie 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 9 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

Diagnozowanie szczególnych uzdolnień uczniów i podejmowanie działań w 
kierunku rozwijania ich pasji i  zainteresowań, inspirowanie do rozwoju. 

 

2. W § 8 ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

 Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.  

3. W § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

W oddziale przedszkolnym, dyrektor organizuje między innymi zajęcia 
dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci  i muszą 
one  być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do oddziału  
przedszkolnego. 

4. W § 37 ust. 3uchyla się pkt  od 1-5. 



5. W § 37 ust. 3 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:  

 Za realizację zadań dodatkowych odpowiada dyrektor szkoły, a także organ 
prowadzący szkołę. 

 

6. W § 37 ust. 3 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:  

 Aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych  dyrektor może: 

a) powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w oddziale 
przedszkolnym, 

b) zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do 
prowadzenia konkretnych zajęć, 

c) podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie 
zwalnia to dyrektora szkoły z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i 
opieki nad nimi). 

7. W § 37 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

Szkoła nadal może i powinna rozszerzać swoją statutową ofertę edukacyjną, w 
tym o zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym uwzględniające potrzeby i 
możliwości rozwojowe dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
opłaty pobierane od rodziców  nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe niż 1 zł 
za godzinę 

W § 41 ust. 1 pkt 4, litera ,, a” w miejsce wyrazów: w rozporządzeniu  MEN z 

dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego (Dz. U. z 2009r.  Nr 4, p.17 )wpisuje się wyrazy: w przepisach w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ogólnego w 

poszczególnych typach szkół. 

 

8. W § 76 ust . 1 dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale 
przedszkolnym i  szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 
wynikających w szczególności; 
a)z niepełnosprawności; 
b)z niedostosowania społecznego; 
c)z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
d)ze szczególnych uzdolnień; 



e)ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
f)z zaburzeń komunikacji językowej; 
g)z choroby przewlekłej; 
h)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
i)z niepowodzeń edukacyjnych; 
j)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
k)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 
  

9.  W § 76 ust . 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym i  
szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i 
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

10. W § 76 ust . 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest 
udzielana z inicjatywy: 
 1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej,  specjalisty, prowadzących 
zajęcia z uczniem; 
5) higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) pracownika socjalnego. 
 

11. W § 76ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, niezwłocznie udzielają 
uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: 
wychowawcę klasy. 
 

 

12.   W § 76ust. 6 dodaje się pkt 1 

 

Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły informuje innych nauczycieli, lub 
specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 
 



 

 

 

 

13. W § 76 uchyla się ust. 7,8 

 

14. W § 76 ust . 13 w miejsce wyrazów: 17 listopada 2010r. wpisuje się wyrazy 30 

kwietnia 2013r. 

 

15. W § 76 dodaje się ust.14w brzmieniu: 

Zgodnie z §2ust. 4 pkt1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych z dnia 20 stycznia 2012 roku godziny do 
dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się w szczególności na zajęcia 
organizowane w ramach udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole zgodnie z przepisami w sprawie udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach. 

16. W § 76 dodaje się  ust.15 w brzmieniu: 

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści opracowywać 
będą dla uczniów wyłącznie indywidualne lub grupowe programy pracy na 
poszczególnych zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2013 r. 

 

                                                               

                                                                              ……………………………………………. 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                    Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

                                                                                       w Harkabuzie 


