
UCHWAŁA 6/11-12 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

z dnia 14 listopada 2011r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej w Przyłękach wprowadza się zmiany w brzmieniu 
jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

                                                                                          Przewodniczący  
                                                                                         Rady Pedagogicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały 6/11-12 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
w Przyłękach z dnia 14 listopada 2011r. 

 
 

W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PRZYŁ ĘKACH 
WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY: 

 
1) w §3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

3.1a. Główne cele oddziału przedszkolnego to: 

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; 

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; 

2) w §3 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

3.1b. Główne cele kształcenia ogólnego szkoły to: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat 
faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i 
zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 



3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

3) w §3 dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

3.1c. Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia 
ogólnego w szkole to: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność 
rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie 
umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i 
moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 
matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych 
rozumowań matematycznych; 

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, 
zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- 
komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości 
świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej 
edukacji; 

7) umiejętność pracy zespołowej. 

4) w §3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

3.2a. W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy 
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie 
jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, 
kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa 
w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 


