
Załącznik nr 1 
Do uchwały nr 
Rady Pedagogicznej

Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu 

Uchwałą nr 1  Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2012r. , na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 
624 z późn.  zm. ) oraz  na podstawie § 179 Statutu Szkoły wprowadza się następujące zmiany:

1.
Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy  

Statutu: 
1) Rozporządzenie  MEN  z  dnia  17  listopada  2010r.  w  sprawie  zasad  udzielania

 i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
 i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r. nr 228 poz. 1490).

3) Rozporządzenie  MEN  z  dnia  7  lutego   2012r.  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania  
w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2012r. poz. 204) 

4) Rozporządzenie  MEN z  23 grudnia  2008r.  w sprawie  podstawy  programowej  wychowania 
przedszkolnego oraz  kształcenia  ogólnego w poszczególnych  typach szkół  (Dz.U.  z  2009r.  
nr 4 poz. 17).

5) Rozporządzenie  MEN  z  8  czerwca  2009r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  użytku  szkolnego 
programów ( Dz.U. z 2009r. nr 89 poz. 730). 

2.
W § 13 w ust. 1 traci dotychczasowe brzmienie: 

,, 1. Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

1. do  oddziałów  przedszkolnych  przyjmowane  są  dzieci  sześcioletnie  w  celu  odbycia 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. W miarę istniejących możliwości do 

oddziałów przedszkolnych mogą być również przyjmowane dzieci pięcioletnie lub młodsze (za 

zgodą organu prowadzącego);

2. rekrutację do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się od 1 marca do 30 kwietnia każdego 

roku;’’

      i uzyskuje brzmienie następujące: 

,,1. Do oddziałów przedszkolnych w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania  

przedszkolnego przyjmowane są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.’’



3.
W § 14 w ust. 2 po słowie ,,publicznej’’ dodaje się wyraz ,, oraz niepublicznej’’ .

4.
W § 19 po ustępie 1 dodaje się ustępy 2,3,4, w brzmieniu:
2.,,Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 
swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.Szkoła  pomaga  w  zawieraniu  w/w  ubezpieczenia  przedstawiając  RR  oferty  towarzystw 
ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje RR.
4.Obowiązkiem wszystkich rodziców jest  wykupienie  ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas 
wyjazdów zagranicznych . Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

5. 
W § 27 ust. 1 dopisuje się pkt. 13 w brzmieniu: 

,,13. odmienności kulturowej’’ 

  6. 
W § 28 dopisuje się ust. od 2 do 15 w brzmieniu: 

,,2. W celu objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań 
pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej, odrębne dla 
jednorodnych dysfunkcji.
3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych   i 
edukacyjnych uczniów, w tym: 

a)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
b)  rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
 odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3) dokonywanie  oceny  efektywności  pomocy  udzielanej  uczniom,  w  tym  efektywności  
prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć stosownie do potrzeb 
oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu po klasie szóstej;
5) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych 
dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających (PDW)  dla uczniów posiadających  
opinię Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  oraz  uczniów,  u  których  dokonano  
rozpoznania zgodnie z §27 ust. 1 pkt. 5 – 13 Statutu Szkoły;

7) podejmowanie działań wychowawczych i  opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów  
wychowawczych;

8) organizowanie,   koordynowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno  –  
pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

9) podejmowanie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów,  rodziców  
 i nauczycieli;

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i  realizację zadań z zakresu pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej;

4.  W  skład  każdego  Zespołu  wchodzą:  pedagog  jako  przewodniczący,  wskazani  przez  dyrektora 
nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni 
w szkole, wychowawca.



5.Rodzice  ucznia  mogą  uczestniczyć  w  pracach  Zespołu,  w  części  dotyczącej  ich  dziecka.  
O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców 
wychowawca klasy na zasadach określonych w oddzielnej procedurze. 

6.  W przypadku nieobecności  rodziców na posiedzeniu Zespołu, wychowawca informuje rodziców 
ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

7.  Na  wniosek  dyrektora  szkoły  w  pracach  Zespołu  może  uczestniczyć  przedstawiciel  Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

8.  Zespół  zajmuje  się  diagnozowaniem  uczniów,  planowaniem  pomocy  psychologiczno  – 
pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach: 

a) ,,z urzędu’’, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie PPP;
b) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły 
oczekiwanej poprawy;
c) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów);

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb 
Ucznia, zwaną dalej ,,Kartą’’.
10. Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia,
2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,
3) podstawę założenia Karty ( opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), w tym: 
a) diagnozę  wynikającą  z  opinii  wydanej  przez  Poradnię  Psychologiczno  – 

Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
b) informacje o stanie zdrowia ucznia lub rozpoznanie dokonane przez zespół.
4) obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

z  uwagi  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe i  edukacyjne  oraz  możliwości  
psychofizyczne tego ucznia;

5) zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sposoby ich udzielania 
oraz czas trwania i wymiar godzin, w których powinny być realizowane;

6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;
7) podpis dyrektora.

11. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wskazanej przez Zespół 
i przydzielonej przez dyrektora szkoły, Zespół, o którym mowa w ust. 2 Statutu Szkoły, dokonuje oceny 
efektywności udzielanej pomocy oraz przedstawia propozycje form  i sposobów udzielania pomocy na 
kolejny okres.

12. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez  
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności  
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
13. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły oryginał   Karty 
otrzymuje rodzic lub opiekun prawny. W dokumentacji szkolnej pozostaje kopia karty. 

14. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart dyrektor dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny,  
w szczególności określa formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i liczbę godzin potrzebą na ich 
realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje  do  organu 
prowadzącego.’’



7.
W § 29 po ust. 4 dopisuje się ust. 5 o brzmieniu:

,, 5.  W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel  
edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły, o objęcie ucznia opieką Zespołu, 
o którym mowa w § 28 Statutu Szkoły’’.

8.
§ 72 traci dotychczasowe brzmienie: 

Dyrektor  szkoły  opracowuje  ramowy plan nauczania  dla  danego oddziału  lub klasy  na  cały  okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

i uzyskuje następujące brzmienie: 
,,Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar 
godzin odpowiednio:
1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

oraz zajęć z wychowawcą;
2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
4) zaję
5)  religii lub etyki;
6) zajęć sportowych w oddziałach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

4.Ustala  w  każdym  roku  szkolnym  wymiar  godzin  do  dyspozycji  dyrektora  
z uwzględnieniem art. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
5.  Dyrektor  szkoły  może  wystąpić  z  wnioskiem  do  organu  prowadzącego  o  przyznanie  
nie  więcej  niż  3  godziny  tygodniowo  dla  każdego  oddziału  (grupy  międzyoddziałowej  lub 
międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
6.Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może wprowadzić 
dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa’’. 

9.
W §118 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

,,9.  Uczeń,  który  otrzymał  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim
 i  ponadwojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady  przedmiotowej  uzyskał  po  ustaleniu 
uzyskaniu  rocznej  (semestralnej)  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych…..
 otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną’’. 

10.
W § 123  ust. 8 traci dotychczasowe brzmienie:
Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  lub 
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu 
szkoły przez ucznia, który otrzymał, co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w  
przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

I uzyskuje brzmienie następujące: 
,,  Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo wyższej  lub  
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną 



ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniu szkoły przez ucznia podejmuje się w przypadkach gdy wystąpiło przynajmniej jedno 
udowodnione zachowanie. 

11.
W § 123 w ust. 7 dodaje się wyraz ,,niepublicznej’’, w związku z tym ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,, 7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego  
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego  
nauczania lub opinii publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej’’.


