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Do uchwały nr 10 2014/2015 z dnia 30 września 2014 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 

3 w Bieruniu w sprawie zmian w Statucie Szkoły. 

Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr  

256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 179 Statutu wprowadza się następujące zmiany: 

1. Uchyla się cały Rozdział III ,, Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizowane 

w oddziałach przedszkolnych’’ w brzmieniu:  

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANE W ODDZIAŁACH 

PRZEDSZKOLNYCH 

§ 7 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego określającej kompetencje, którymi powinny charakteryzować się dzieci pod koniec 

wychowania przedszkolnego. 

2. Celem głównym oddziału przedszkolnego jest wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego 

autonomicznym potencjałem, potrzebami i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem 

społecznym, kulturowym i przyrodniczym. 

3. Cele wychowania przedszkolnego koncentrują się na: 

1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co dobre i co złe; 

3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

4) rozwijaniu umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi 

dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych; 

7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania 

się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne 

w edukacji. 

§ 8 

1. Wynikające z powyższych celów zadania oddziału przedszkolnego realizuje się w ramach obszarów 

edukacyjnych, określonych w podstawie programowej wychowania  przedszkolnego. 

2. Nauczyciel może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów 

zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora; 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zamianami. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany 

przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. 

4. Zadania oddziału przedszkolnego, jako obowiązek każdego nauczyciela: 

1) właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową: 
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a) troska o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanie tych obserwacji: 

a) poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowanie działań wspomagających; 

3) analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej); Celem diagnozy 

jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać, 

b) nauczycielom oddziałów przedszkolnych przy opracowaniu indywidualnego programu 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, 

c) pracownikom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, do której zostanie skierowane 

dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4) zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: 

a) pomoc już na etapie wychowania przedszkolnego w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń 

mowy, 

b) włączenie rodziców tych dzieci w proces korygowania rozwoju mowy; 

5) prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli: 

a) kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie                            

w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu; współpraca w tym zakresie z rodzicami, 

nauczycielami i innymi pracownikami oddziału przedszkolnego; 

6) spójne oddziaływania wychowawcze: 

a) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych 

w przedszkolu; zapoznanie rodziców z „Podstawową programową wychowania przedszkolnego” 

i włączanie ich do kształtowania u dzieci zalecanych tam wiadomości i umiejętności, 

b) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,  

c) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. 

wspólne organizowanie i udział w  imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych wydarzeniach, 

w których biorą udział dzieci; 

7) uwzględnianie w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej dzieci należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym: 

a) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

                                                                        §9 

1. W miarę posiadanych możliwości organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna  we 

współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne. 

§ 10 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje sposoby i metody oddziaływań do 

wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w szczególności: 

1) tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie „gotowości szkolnej”, zapewnia edukację  

w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

2) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie 

zajęć poza jej terenem; 

3) stosuje w swoich działaniach przepisy przeciwpożarowe oraz BHP. 

2. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym: 

1) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale oraz pracownicy obsługi; 

2) czas trwania opieki nad dziećmi określa harmonogram pracy nauczycieli, uwzględniający 

potrzeby środowiska; 

3. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi poza terenem przedszkola określa oddzielny regulamin. 

§ 11 

1. Rodzic ma obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. Dzieci mogą być 

również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców. 

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa oddzielny regulamin.  
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                                                                        §12 

1. Zadania pracowników niebędących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  

dzieciom: 

1) informowanie Dyrektora szkoły o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

dzieci; 

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci; 

3) udzielanie pomocy uczniom i nauczycielom w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

bezpieczeństwa lub życia. 

§ 13 

1. Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: 

1) do oddziałów przedszkolnych w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego przyjmowane są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie. 

2. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych określa procedura 

rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.  

§ 14 

1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający w publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający 

wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych 

dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Szczegółowe zasady indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

określają odrębne przepisy. 

2.  W § 15 ust. 5 traci dotychczasowe brzmienie : 

,, 5. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania przedmiotu w danej 

klasie’’ i uzyskuje następujące brzmienie: 

,,5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program nauczania do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.’’ 

3.  W §  15  po ust. 7 dodaje się ustęp 7a i 7b  

,,7a programy nauczania, o których mowa w ust. 5 mogą obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego.’’ 

,, 7b programy nauczania, o których mowa w ust.5 powinny być dostosowane do potrzeb 

i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone’’  

Po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

,, 9. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) Z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

2) Bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt. 1”  

4.  W § 27 w ust. 2 skreśla się pkt. 1) o następującym brzmieniu:  

,, 1) w przedszkolu – obserwacje pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole’’  

5 .  W  § 70 uchyla się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego’’. Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych zawarte są w III 

rozdziale  niniejszego Statutu’’  
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6. W § 71 ust. 1 traci dotychczasowe brzmienie:  

,, 1) Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy                  

w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej’’  

i uzyskuje następujące brzmienie: 

,, 1. W klasach IV – VI podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. 

2) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 24 

uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka 

obcego.’’ 

7. W § 101 w ust. 2 traci dotychczasowe brzmienie pkt. 1 w brzmieniu: 

,, 1). gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów  bibliotecznych; 

i uzyskuje brzmienie następujące:  

,,1) Gromadzenie, przechowywanie i udostępnienie podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych’’  

8.   W § 130 ust. 1 traci dotychczasowe brzmienie:  

1. ,,W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian  poziomu opanowania umiejętności ustalonych     

w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej określonych w odrębnych przepisach’’  

i uzyskuje brzmienie następujące:   

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół, zwany dalej ,,sprawdzianem’’.  

Po ustępie 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

,,1a. sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki,                        

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach                          

w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka nowożytnego.’’ 

9.  W rozdziale VII ,,Organizacja nauczania i wychowania w § 69 po ust. 3 dodaje się ust. 

4,5,6,7,8, 9 o następującym brzmieniu:  

,,4. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla szkoły.’’ 

,,5.Wyposażenie w podręczniki w klasach I –III zapewnia minister właściwy do spraw  

oświaty i wychowania.’’ 

,,6. Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić                       

w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

,,7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik 

zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ 

prowadzący szkołę podstawową.’’ 

„8. Podręczniki, o których mowa w ust. 4 są dostosowane do potrzeb edukacyjnych                           

i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.” 

,,9.  Szczegółowe zasady określają odrębne przepisy’’  


