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REJESTR ZMIAN W STATUCIE 

 

Wprowadza się podstawę prawną: 

 

Podstawy prawne: 

 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).    

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:  Dz. U.z 2015 r., 

poz. 2156 ze zm. ) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            

i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania            

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U. z 

2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MEN  z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego              

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1335 ze zmianami).    

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i 

środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                

(Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                      

i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 959). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 r., 

poz. 24). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U.              z 

2014 r., poz. 902). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   (Dz. 

U. z 2015  r., poz. 1270) 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U.                   

z 2015  r., poz. 1214) 

17.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania 

dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, 
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18. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 

r., po. 498) 

19. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). 

20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U.            

z 2013 r., poz. 907 z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232). 

21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.                  

z 2016 r., poz. 922). 

22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r.  – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911). 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  w 

2014 r. , poz. 803). 

24. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1157). 

25. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., poz. 

843). 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129). 

27. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).   

28. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 532). 

29. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 

2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150). 

30.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                        

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 

31. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 

dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131). 

32. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i 

placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).   

33. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).   

34. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

35. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 

36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493). 

37. Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1250). 

38. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 

2015 r. poz. 583). 
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39.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267). 

40. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 

191).   

41. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

42. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 167). 

43. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r., poz. 902).   

 

 

W rozdziale 2 NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE  

w § 4 dodaje się pkt 2 „Szkoła posiada własny hymn, który obowiązuje na wszystkich 

uroczystościach szkolnych.” 

 

W rozdziale 2 NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

w § 8 dodaje się do pkt 1 „Gminy Miasta Chorzów pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio  

z budżetu i prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

 

W rozdziale 3 CELE I ZADANIA SZKOŁY  

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie  

Oświaty,  przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymienione w niniejszym statucie, 

koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.” 

 

W rozdziale  3 CELE I ZADANIA SZKOŁY  

w § 11 dodaje się pkt. 3 „Na terenie szkoły może być prowadzona działalność lub zajęcia 

organizowane przez: 

a. nauczycieli w formie pracy dydaktycznej lub wychowawców jako działalność gospodarcza  

w postaci sprzedaży gazetki szkolnej, kiermaszu lub festynu 

b. podmioty spoza szkoły: osoby prywatne, wolontariusze, fundacje, stowarzyszenia, podmioty 

gospodarcze z wyjątkiem partii i organizacji politycznych na zasadach określonych w art. 56 

Ustawy o Systemie Oświaty” 

 

W rozdziale 4 ORGANY SZKOŁY  

w § 16 dodaje się „Każdy z organów realizuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego oraz wewnątrzszkolnego w postaci regulaminów.” 

 

W rozdziale 4 ORGANY SZKOŁY  

§ 17 pkt 1 podpunkt 1 otrzymuje brzmienie „ Motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku (stosownie 

do aktualnych zarządzeń w tym zakresie).” 

 

W rozdziale 4 ORGANY SZKOŁY  

§17 pkt 11 podpunkt „C” otrzymuje brzmienie: „Przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej  

o podjęciu innowacji pedagogicznych kuratorowi oświaty w ustalonym terminie.” 

 

W rozdziale  4 ORGANY SZKOŁY  

§ 17 pkt 11 podpunkt „O” uchylono. 
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W rozdziale 4 ORGANY SZKOŁY  

w § 17 dodaje się pkt 7 „ Zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, ćwiczeń oraz 

materiałów edukacyjnych.” 

oraz pkt 8 „ Informuje Radę Pedagogiczną o wprowadzonych zmianach w planie nadzoru 

pedagogicznego.” 

 

W rozdziale 5 ORGANIZACJA SZKOŁY 

w § 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Szkoła posiada bibliotekę szkolną. Biblioteka jest pracownią 

szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Integralnymi częściami biblioteki są: 

wypożyczalnia, czytelnia, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.” 

 

w § 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.” 

 

w § 33 do pkt 3 dodano podpunkt 12: „gromadzenie, przechowywanie, wypożyczanie, 

udostępnianie oraz przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych” 

 

w § 33 do pkt 3a dodano w podpunkcie 2 „oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną i komunikacyjną” 

 

w § 33 do pkt 4 dodano w podpunkcie 16 „popularyzowanie wiedzy pedagogicznej, 

psychologicznej oraz sposobach przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu”  

 

w § 33 do pkt 4 dodano podpunkty: 

23 „gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie, przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” 

24 „wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się’ 

25 „określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania 

tych materiałów” 

25 „przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym” 

 

w § 33 do punktu 5 dodano: „Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor w uzgodnieniu  

z nauczycielami bibliotekarzami tak, by umożliwić dostęp do jej zbiorów przede wszystkim 

podczas zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości przed i po ich zakończeniu” 

 

W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE  

§ 45f otrzymuje brzmienie: „ Uczeń oddziału klasy I – III otrzymuje informację o tym co poprawnie 

wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry, oraz wskazówki, co poprawić, a co udoskonalić, nad 

czym jeszcze popracować. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach: 

1) co dziecko wykonało, 

2) co potrafi, 

3) ile potrafi, 

4) czego nie umie. 

Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu.” 

 

W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

w § 45g pkt 13 dodaje się podpunkt 7 : „W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie 

” +”  i   „ - .”   
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W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

§ 45h ulega zmianie na: 

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 

W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena opisowa nie wynika ze średniej punktów 

otrzymanych w ciągu semestru, ale jest opisem poziomu wiadomości, umiejętności, 

postępów w nauce oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się ocenianie wspomagające – punktowe, które ma 

charakter ciągły i odbywa się na bieżąco w klasie , podczas wielokierunkowej działalności 

ucznia. 

3. Przyjmuje się sześciostopniową skalę punktową: 

- 6 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu 

wykraczającym poza wymagania programowe 

- 5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie  

bardzo wysokim oraz wykazuje aktywna postawę na lekcji, 

- 4 punkty otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności opanował na poziomie 

dobrym, ale wymagają one utrwalenia, 

- 3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na 

poziomie średnim, a nabyta wiedza i umiejętności ucznia wymagają powtórzenia  

i utrwalenia 

- 2 punkty otrzymuje uczeń, który ma poważne braki w wiedzy , a jego wiadomości   

i umiejętności wymagają ponownego opanowania i utrwalenia 

- 1 punkt- otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości i umiejętności 

objętych podstawą programową, co utrudnia mu dalsze zdobywanie wiedzy 

  

 

W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

§45j pkt 3 ulega zmianie na: 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA –  

kl. I - III 

WZOROWE 

 rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia 

 osiąga znaczące wyniki w nauce 

 chętnie wykonuje polecenia nauczycieli, sam proponuje pomoc 

 bierze udział w konkursach i reprezentuje szkołę na zewnątrz 

 nosi ubiory zgodne z regulaminem szkoły 

 jest przykładem dla innych uczniów 

 wywiązuje się z powierzonych zadań 

 wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły 

 udziela pomocy słabszym 

 systematycznie uczęszcza na zajęcia 

 zawsze jest dobrze przygotowany do zajęć  lekcyjnych 
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BARDZO DOBRE 

 rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia 

 w stosunku do swoich możliwości osiąga wysokie wyniki w nauce 

 zawsze jest [przygotowany do zajęć 

 wykonuje polecenia nauczyciela 

 jest kulturalny 

 systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne 

 nosi ubiory zgodne z regulaminem szkoły 

 

DOBRE 

 stara się być przygotowanym do lekcji 

 wykonuje polecenia nauczyciela 

 stara się kulturalnie odnosić do rówieśników i osób dorosłych 

 stara się wywiązywać z powierzonych mu obowiązków 

 

 

NIEODPOWIEDNIE 

 często jest nieprzygotowany do lekcji 

 często nie wykonuje poleceń nauczyciela 

 zakłóca przebieg lekcji 

 nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska 

 często opuszcza zajęcia 

 nie zawsze wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników oraz dorosłych 

 

NAGANNE 

 dopuszcza się łamania norm społecznych i prawnych 

 nie reaguje na uwagi nauczyciela 

 bardzo często nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów 

 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji 

 jest nieuprzejmy wobec dorosłych i rówieśników 

 notorycznie spóźnia się na zajęcia 

 opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia 

 

W bieżącej ocenie zachowania ucznia stosuje się kody literowe: 

wz – wzorowe           bdb -bardzo dobre       db – dobre     ndp – nieodpowiednie     ng – naganne 

 

W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

do § 45l pkt 10 dodaje się: „w terminie 3 dni” 

 

W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

§ 45n pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych 

zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej.” 

 

W rozdziale  7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

§ 45n pkt 2 uchylono 

 

W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   

§ 45n pkt 3 otrzymuje brzmienie: ”Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ostatnim oddziale wyższe od oceny 

niedostatecznej” 
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W rozdziale 7a WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE  

 § 45p uchylono 

 

Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE zmieniono na:  

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i otrzymuje 

brzmienie: 

 

1. Nazwa używana w pełnym brzmieniu:  

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II  

w Chorzowie  

2. Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala Organ Prowadzący.  

3. Oddział przedszkolny jest przedszkolem publicznym tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie  

i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas 

realizacji wynosi 25 godzin tygodniowo.  

4. Cele i zadania oddziału przedszkolnego  

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 17 im Jana Pawła II pełni w równym stopniu 

funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.  

- Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 

i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości 

narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą  

i wspierającą działania wychowawcze rodziców.  

- Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci  

w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu 

gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  

Cele szczegółowe:  

- Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków 

dla prawidłowego ich rozwoju.  

-  Stymulowanie rozwoju wychowanka.  

- Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych  

ludzi i otaczającego go świata.  

- Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  

wychowawczych.  

- Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.  

5. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:  

- Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia 

 i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.  
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- Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej 

z rodziną.  

- Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej.  

- Integrowanie treści edukacyjnych.  

- Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.  

- Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.  

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy 

specjalistycznej.  

- Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

- Sprawowanie opieki nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania.  

- Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

- Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  

- Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw  

i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery 

 i wycieczki).  

- Zorganizowanie dla dzieci nieodpłatnych lekcje religii oraz zapewnienie opieki dzieciom 

nieuczęszczającym na religię.  

- Dbałość o przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.  

- Dbałość o bezpieczeństwo dziecka (dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub 

opiekunów będących pod wpływem alkoholu).  

- Wsparcie dzieci i ich rodziców/ prawnych opiekunów, będących w trudnej sytuacji materialnej , 

przyznanie pomocy stałej lub doraźnej, zorganizowanie dożywiania w ramach stołówki szkolnej.  

 

Zadania realizowane są we współpracy z:  

- rodzicami;  

- nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;  

- poradnią psychologiczno-pedagogiczną;  

- innymi przedszkolami i placówkami;  

- podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

6.W oddziałach przedszkolnych prowadzona jest systematyczna współpraca 

z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego.  

- W ramach współpracy szkoła/ oddział przedszkolny:  

- systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych  
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i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym,  

- zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego 

i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,  

- .informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania 

osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,  

- zachęca rodziców do współdecydowania np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą 

udział dzieci. 

 

7. Organami oddziału przedszkolnego są:  

- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 im . Jana Pawła II w Chorzowie.  

- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 17 im . Jana Pawła II  

w Chorzowie (Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego wchodzi w jej skład) . 

- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 17 im . Jana Pawła II  

w Chorzowie( Przedstawiciel Rady Oddziału Przedszkolnego wchodzi w jej skład).  

8. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  

- Zapisy do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora 

Szkoły.  

- Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat ( mające obowiązek od dnia 1 

września 2016 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wprowadziła to 1 września 2016 roku nowelizacja ustawy o systemie oświaty (ustawa z 29 grudnia 

2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 r., poz. 

35)  

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do edukacji przedszkolnej mają również dzieci 4 i 5 

letnie.  

- W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  
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wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak 

niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek 

szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 8 lat.  

- Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym.  

- Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez 

rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „kart zgłoszeń do oddziału 

przedszkolnego”.  

- Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem zgody na 

proponowane przez Szkołę Podstawową warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

- Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

obowiązani są złożyć w kancelarii szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „kartę 

zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.  

- Liczba dzieci w oddziałach nie może być większa niż 25.  

9. Organizacja oddziału przedszkolnego  

- Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

roku szkolnego opracowany przez Dyrektora Szkoły.  

- Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący.  

- Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program 

wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.  

- Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.  

- Czas trwania zajęć dydaktyczno– wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dzieci .  

- Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane dwa takie 

zajęcia.  

- Prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego.  

- Dla każdego oddziału przedszkole prowadzony jest dziennik zajęć przedszkola, w którym 

dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku 

szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska 

 i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych 

opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt 

przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.  
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- W miarę potrzeby prowadzone są dzienniki zajęć specjalistycznych, do których wpisuje się  

w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny (grupowy) program 

pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.  

- Oddział przedszkolny dokumentuje zajęcia wspomagania i korygowania rozwoju. Arkusze zajęć 

zawierają indywidualny program, datę oraz rodzaj i cel zajęć, a także podpis nauczyciela.  

- Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w sposób planowy.  

- Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się  

z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.  

- Sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania na każdy rok szkolny określa Dyrektor  

w porozumieniu z Rada Pedagogiczną.  

- Na początku roku szkolnego przeprowadza się diagnozę wstępną celem zdiagnozowania potrzeb  

i możliwości dzieci oraz w razie potrzeby- opracowania indywidualnego programu wspomagania 

 i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w oddziale przedszkolnym w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej  

- Na zakończenie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przeprowadza się analizę gotowości do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, 

które mogą pomóc: rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki  

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

wspomagać;  

pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy 

związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

- Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy.  

- Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków 

oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  

- Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.  

- Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 

godzin tygodniowo.  

- Rodzice na początku roku szkolnego potwierdzają własnoręcznym podpisem zgodę na: 

uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły (np. z logopedą, 

specjalistą od gimnastyki korekcyjnej, pedagogiem, katechetą).  

- Wyrażają ponadto zgodę na udzielenie dziecku pomocy przedmedycznej, uczestniczenie dziecka 

w wyjściach i wycieczkach organizowanych w ramach zajęć.  
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- Rodzice wypełniają arkusz z danymi osobowymi- wyrażają tym samym zgodę na ich 

przetwarzanie – adres i telefony do rodziców są dostępne pracownikom szkoły w razie konieczności 

kontaktu z nimi.  

10. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych  

a) Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem szkoły:  

- w trakcie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą 

wspomagającą, którą może być inny pracownik szkoły lub rodzic.  

- na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być 

nie mniej niż 2 opiekunów,  

- osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej 

(spaceru) jest nauczyciel,  

- każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów ,  

- z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed 

wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,  

- każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,  

- w trakcie wyjść dzieci poza teren szkoły nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania 

przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,  

- każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren szkoły jest zobowiązany do każdorazowego 

odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,  

- przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły, wyznaczonego przez dyrektora,  

- jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń 

technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie 

dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić  

o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.  

11. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego szczegółowo określa 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego. 

12. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego  

- Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.  

- Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności  

i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 

poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.  

- Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno– kulturowej  

i przyrodniczej.  



13 

 

- Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno– wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania 

w oddziale przedszkolnym – odpowiada za jego jakość.  

 - Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe 

rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do nauki  

w szkole.  

- W pracy dydaktyczno– wychowawczej współpracuje z pedagogiem, logopedą oraz z innymi 

specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.  

- Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków.  

- Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym. 

- Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  

- Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza 

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego 

możliwości.  

- Nauczyciel we współpracy z innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły oraz specjalistami 

organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, która polega na:  diagnozowaniu 

środowiska dziecka, rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

dziecka i umożliwianiu ich zaspokajania, rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce , wspieraniu 

dzieci uzdolnionych,  organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia 

wśród dzieci, nauczycieli i rodziców, wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach 

wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,  wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców.  

- Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

edukacyjnych.  

- Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz 

w miarę potrzeb spotkania indywidualne.  

- Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem 

szkoły.  

- Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, 

rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia 

zawodowego.  
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13. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

nauczyciel zobowiązany jest:  

- udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, jednocześnie 

zapewniając opiekę pozostałym wychowankom, 

- powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka,  

- niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  

-  dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim  

i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia 

zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

14. Wychowankowie oddziału przedszkolnego  

- Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci objęte obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

- Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: właściwie organizowanego procesu 

opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje 

okolicznościowe, ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej,  

życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno– wychowawczym, poprzez 

zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno– 

społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania, zachowania i pielęgnowania  

i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, uczestniczenia  

w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice.  

 

Dodano rozdział 9: POSTANOWIENIA KOŃCOWE , 

w którym dodaje się  § 50 : „Statut przyjęty przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą 

Rodziców, uchwalony dnia 30 sierpnia 2016r” 

 

 

 

 

 


