
 

UCHWAŁA NR  11/2016  

RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych  

z dnia 14 października  2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych  

 

        Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty   (tekst jednolity: Dz .U. z 2015 r., poz. 2572 ze zmianami)  

 

 

uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

W statucie Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych  wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie 

 

2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców, opiekunów prawnych, organizacją dojazdu do Zespołu lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia dzieciom opieki, Zespół organizuje opiekę. 

3. Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi  jest pozalekcyjną formą wychowawczo – 

opiekuńczej działalności Zespołu. 

4. Zasady funkcjonowania opieki  określa regulamin. 

 

2) § 18 pkt 11 otrzymuje brzmienie: Budynek szkoły  i przedszkola , placu zabaw , 

Skansenu jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz)  

 

3) w § 30 pkt 11, wprowadza sie ppkt o brzmieniu przedstawieniu uczniom lub ustaleniu z 

nimi kryteriów oceniania oraz samoocenę  

 

4) w §  3388, skreśla się ust 11 w brzmieniu :przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek 

przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na 

podstawie odrębnych przepisów.  

  

5)  w §  3399  skreśla się ust 6 w brzmieniu Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił 

odpowiednio do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie. 

 

6) w § 41 dodaje się ust 3 w brzmieniu  

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 

stanowiska; 

2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze  

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,  w wymiarze 2 godzin  

w tygodniu; 

3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i  doskonaleniem zawodowym. 
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4. inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb szkoły, 

zgodnie z poleceniem dyrektora/ zgodnie z porozumieniem pomiędzy Radą Pedagogiczną , a 

dyrektorem szkoły. 

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych 

odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 
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6)Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1.Dziennik Wychowawcy klasy; 

Dziennik Wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie 

odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać 

wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

3. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest 

zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej 

dokumentacji szkolnej.  

 

7) § 46 ust 1. zmienia brzmienie  

wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5  do 7 lat. 

 

8) w § 47 dodaje sie ust 11. o brzmieniu 

Obowiązek szkolny 

1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej.  

3.Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało 

wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego. 

4.Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

5.Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

6.Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku 

szkolnego.  

 

7.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

 

8.Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie                            o 

potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko 

mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 

lat. 

 



9.W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust.5 i 6 składa 

się nie później niż do 31 sierpnia.  

10.Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba odroczenia spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

  

9)  w § 52 dodaje się ust  2a w brzmieniu 

2a. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2)posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3)nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 

4)Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi 

ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują 

wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie 

definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.  

 

10) w § 52 w ust  9 w pkt 3 zastępuje się Zespołu Wspierającego;  

nazwą Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  

 

11) w § 52 w ust  9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : dostosowanie wymagań edukacyjnych 

uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

 

12) w § 52 w ust  9 dodaje się  pkt 11,12,13 w brzmieniu  

11.Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym                  

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli 

termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku 

lekcyjnym, Dzienniku Wychowawcy. 

12.Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w 

celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z 



uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o 

spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

13.Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi 

szkoły. 

13) w § 52 w ust  9 w pkt 15 zmienia się nazwę   Zespół Wspierający  na  Zespół ds Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

14) w § 52 w ust  19 zdanie  biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. zastępuje się biorąc pod uwagę możliwości 

przydziału godzin nauczycielom w ramach art. 42 KN, z zachowaniem 40-godzinnego 

wymiaru czasu pracy. 

 

15) w § 52 w ust  20 dodaje się  Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w 

Dzienniku Wychowawcy lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic 

własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji. Rodzic ma prawo do odmowy 

świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku. 

 

16) w § 54 w ust 9 pkt b skreśla się o którym mowa w przepisach w sprawie warunków                            

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

 

17) w § 54 skreśla się ust 11 o brzmieniu Uczniowie niepełnosprawni przystępują do 

sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  zgodnie z 

przepisami, Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

sprawdzianu, 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza sie dyrektorowi szkoły  

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


