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Uchwała 2/2014 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej 

z dnia 26.02.2014r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły. 

 

Działając na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala 

się co następuje: 

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej w Szczurowej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1: 

a) ust.5 otrzymuje brzmienie: „W filiach prowadzony jest oddział 

przedszkolny” 

b) ust.5a otrzymuje brzmienie: „W Szkole Podstawowej w Szczurowej 

prowadzony jest oddział przedszkolny” 

2) w § 2: 

a) ust.3 uchyla się pkt.5  

b) ust.4 pkt.2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „Kryteria i procedury 

przyznawania świadczeń określa „Regulamin w sprawie warunków, form, 

trybu przyznawania pomocy materialnej dla ucznia” Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Szczurowej”. 

c) Dodaje się  § 2a w brzmieniu: 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o 

systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w 

szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i 

wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły, 

na zasadach określonych dla oddziałów przedszkolnych. 

3. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny. 

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób. 

5. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, objęte obowiązkiem 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

6. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej 

edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby 

lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 
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3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do 

racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także 

do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w 

poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 

nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i 

intelektualnych 

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne 

oraz sztuki plastyczne; 

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez 

wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także 

kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji 

szkolnej. 

7. Cele  te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej 

oddziału przedszkolnego. 

8. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga 

rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z 

dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach 

zadaniowych. 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

9)  wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w 

unikaniu zagrożeń. 
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12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt 

13)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczną. 

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 

3) § 3:  

 

dodaje się  § 3a w brzmieniu: 

 

1. Dzieci są przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i odbierane z 

oddziału przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice 

(opiekunowie prawni)są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do 

szkoły i powrotnej do domu. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej 

dyżur w sali oddziału przedszkolnego. W przeciwnym wypadku żaden 

pracownik szkoły nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i 

zdrowie dziecka. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali oddziału 

przedszkolnego. 

4. Dzieci nie powinny przynosić  zabawek do przedszkola. Nauczyciel nie 

ponosi odpowiedzialności za zgubioną, czy zniszczoną zabawkę dziecka.  

5.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do oddziału  

przedszkolnego dzieci zdrowe i czyste. 

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do 

oddziału przedszkolnego. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie 

mogą przebywać  w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo 

poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.  

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie 

pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając 

zaświadczenie lekarskie.   Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej 

chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

8. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 

upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do 

podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w 

dokumentacji oddziału przedszkolnego. Może ono zostać w każdej chwili 

odwołane lub zmienione. 



 

4 
 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez 

upoważnioną przez nich osobę. 

10. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie 

chciało wyjść z oddziału przedszkolnego z osobą upoważnioną przez 

rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub 

(w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 

11. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po 

wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel 

zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. 

12. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, 

nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i 

potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować 

w rejestrze upoważnień telefonicznych.   

13. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do prowadzenia 

ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych 

rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie 

przez rodziców do odbioru dziecka. 

14. Odbiór dziecka następuje w godzinach zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem: Dzieci rodziców pracujących mogą pozostać na świetlicy 

szkolnej do godziny określonej w harmonogramie pracy świetlicy. 

15. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera 

dziecko z oddziału przedszkolnego. Z terenu przedszkolnego można 

pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) 

dotarł na miejsce pobytu grupy. 

16. Oddział przedszkolny może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy 

stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy 

zachowanie agresywne. W takim przypadku personel oddziału 

przedszkolnego ma obowiązek zatrzymać dziecko w oddziale do czasu 

wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest 

skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. 

O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego 

zastępca. 

17.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z 

rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

18. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach 

pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani 

są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego 

sposobu odbioru dziecka. 

19. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez 

rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie 



 

5 
 

nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły 

oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka. 

20. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia 

podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości 

dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

4) § 9:  

a) ust.10 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „przyjęcie zasad wewnątrzszkolnego oceniania po zasięgnięciu opinii 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

5) § 15: dodaje się pkt 6a  

1) Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i 

działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w 

programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są 

według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego 

w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

2) Zadaniem świetlicy jest: 

a) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 

umysłowej, 

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

c) kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 

d) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

organizowanie zajęć w tym zakresie, 

e) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci 

korzystających z opieki w świetlicy. 

3) Organizacja pracy świetlicy: 

a) Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły. 

b) Świetlica pracuje w godzinach ustalonych w harmonogramie, w oparciu o 

Plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców 

świetlicy, wynikający z założeń Planu pracy szkoły. 

c) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych 

d) Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy 

do 25 uczniów. 

e) Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy 

dydaktyczno - wychowawczej i tygodniowego rozkładu zajęć. 
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6) § 16: dodaje się § 16a w brzmieniu: 

1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego, w tym ramy czasowe 

realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa 

ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. 

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin 

tygodniowo. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. W oddziałach przedszkolnych organizuje się dodatkowo naukę religii w 

wymiarze dwa razy po 30 minut w ciągu tygodnia. Czas trwania zajęć 

prowadzonych dodatkowo wynosi 30 min. 

6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, 

przy czym: 

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie 

dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) 

dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym, w parku itp. (organizowane tam 

są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, 

prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.), 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować 

(w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne) 

7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w 

oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający 

podstawy programowe oraz realizację współczesnych koncepcji 

dydaktycznych. 

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym 

mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. 

9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym 

określają odrębne przepisy. 

10. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku 

do piątku. 
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a) § 45a 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego obowiązany jest: 

a) rzetelnie realizować  zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami oddziału przedszkolnego: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę; 

b) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju; 

c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

d) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i 

szacunku dla każdego człowieka; 

e) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z 

ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów; 

f) przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest obowiązany przedstawić 

dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

2. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających 

na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji. Z  początkiem roku poprzedzającego 

rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy  

przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna). 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

a) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z 

obowiązującym programem i ponosi odpowiedzialności za jej jakość; 

b) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. 

c) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania; 

d) podnosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i 

spacerów; 

e) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;  

f) planuje własny rozwój zawodowy – systematyczne podnosi swoje 

kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

g) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy 

się  o estetykę pomieszczeń; 

h) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci; 

i) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 

nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań 
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wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w 

danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania 

i rozwoju; 

j) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

k) realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących; 

l) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej; 

ł) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym. 

b) § 45b 

1. Zakres obowiązków nauczyciela świetlicy: 

a) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawnymi; 

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych według planu rocznego i planu ramowego; 

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny; 

d) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 

umysłowej; 

e) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

organizowanie zajęć w tym zakresie; 

f) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

g) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 

h) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczniów 

uczęszczających do świetlicy; 

i) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

j) wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz 

reguł gier i zabaw; 

k) kształtowanie postaw asertywnych i empatii; 

l) kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

panowania nad emocjami. 

 

7) § 57: dodaje się 

a) § 57a w brzmieniu 

1. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego: 

a) do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole przyjmowane są 

dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, 

b) szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego określone zostały 

w „Regulaminie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej opracowanym zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego. 
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2.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym są obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału 

przedszkolnego; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

c) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora 

szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego 

obowiązku. 

3.Nie spełnianie  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, 

na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale 

przedszkolnym 

 

b) § 57b w brzmieniu 

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III oraz dzieci starsze, 

dojeżdżające. 

2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy w oparciu o złożoną przez rodziców 

(opiekunów)  prośbę. 

3. Prawa i obowiązki uczęszczającego do świetlicy określa regulamin 

wewnętrzny świetlicy. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                                    Dyrektor Szkoły 

 

 

 


