
 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

UCHWAŁA 7/12/13/14 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII 

KONOPNICKIEJ 

W HARKABUZIE 

z dnia 31.01.2014 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. 1pkt 6 dodaje się literę ,,d” 
2. W §9dodaje się ust. 2 
3. W §9 ust.  2 zamienia się na ust.  3 
 4. Po § 49 ust. 10 dodaje się § 50 o brzmieniu: 
  
 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 
terenie szkoły. 
 
5.W § 50 dodaje się ust. 1 o brzmieniu: 
 

 Uczniowie przynoszą telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny do szkoły na 

własną odpowiedzialność.  

6.W § 50 dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 
 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież 

tego sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.  

 

 



 

7.W § 50 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: 

 

Zabrania się uczniom:  

a) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

zajęciach edukacyjnych  

b)  filmowania i fotografowania kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, 

c)   nagrywania przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy 

to nagrań zarówno z telefonu jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP.  

 

8.W § 50 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 
 

W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek   

odebrania telefonu a następnie zdeponowania zabranego od ucznia telefonu u 

dyrektora szkoły. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim 

wyłączeniu telefonu.  

7. W § 50 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 

 

 Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają 

oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach  (w tym konsekwencjach 

prawnych, związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły)  

 
8. W § 64 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Harkabuzie  przyjmowane są dzieci sześcioletnie i siedmioletnie. 

1)  Od 1 września 2014 r.: 

a) obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 
6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.; 
 



b) na wniosek rodziców spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć 
również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.,  
 
 
2) Od 1 września 2015 r.: 
 

a) obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 
31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania 
obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki) 

 
11. W § 64 uchyla się ust. 3. 
 

12 .W § 66 pkt 17 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Uczeń przestrzega zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zawartych w § 50. 
 

13 . W § 66 uchyla się pkt.18-21 
 
14. W § 76 dodaje się ust. 16 o brzmieniu: 

Pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnia się w szkole, podobnie jak 
innych nauczycieli, na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. 

15.W § 76 dodaje się ust.17 o  brzmieniu: 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 
niepowodzeń szkolnych;  

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;  

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 
odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;  



5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 
odrębnych przepisach;  

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

16 . W § 76 dodaje się ust.18  o  brzmieniu: 

Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w 
tym mowy głośnej i pisma;  

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 
organizowanie pomocy logopedycznej;  

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;  

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i 
pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne;  

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;  

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;  

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 
odrębnych przepisach.  

17. W § 76 dodaje się ust.19  o  brzmieniu: 

 Dyrektor szkoły dla oddziału przedszkolnego i szkoły  organizuje, w porozumieniu z 

organem prowadzącym, wczesne wspomaganie  rozwoju dziecka. 
 

1) W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dyrektor 
szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu 
pobudzenia psychoruchowego i społecznego dziecka do chwili podjęcia 
nauki w szkole. 
 



2) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z 
małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 
 

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 
dziecka, w szczególności origofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog 

b) psycholog; 
c) logopeda; 
d) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 
 

1) Do zadań zespołu należy w szczególności: 
 

a)  ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego 
wspomagania i wsparcia    rodziny dziecka;   
 
b)  nawiązania współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy          
społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form 
pomocy,  stosownie do jego potrzeb; 
 
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego 
programu  wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań 
wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, 
koordynowania działań specjalistów prowadzących   zajęcia z dzieckiem oraz 
oceniania postępów dziecka; 
 
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 
wprowadzanie  zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, 
stosownie do potrzeb   dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań 
w zakresie wczesnego  wspomagania. 
 
 

2) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach 
indywidualnego programu wczesnego wspomagania. 
 

3) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań 

pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej 
pomiędzy rodzicami a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań  dziecka i 
utrwalanie właściwych reakcji na te         zachowania; 
 

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  
z dzieckiem; 

 
 



    c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka 
oraz     w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków   
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 
 
 

4) Pracę zespołu koordynuje dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel. 
 

5) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 
godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 

 
 

6) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  
w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/ dziecka. 

18.W § 82 ust.10 pkt 4 litera ,,f”  po słowie ,,szkolnej” stawia się kropkę  i usuwa 
zapis ,,czasami używana na zajęciach telefonu komórkowego”: 

 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.01.2014 r. 

 

                                                               

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

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                    Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

                                                                                       w Harkabuzie 

 


