
Załącznik do Uchwały 4/12-13
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Przyłękach z dnia 24 września 2012r.

W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PRZYŁĘKACH 
WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

1) §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3.3.1. Szkoła i oddział przedszkolny zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie 
się  w  atmosferze  akceptacji,  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą  i 
poszanowania  godności  osobistej,  podtrzymywania  poczucia  tożsamości 
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz tworzą warunki umożliwiające 
dzieciom osiągnięcie dojrzałości  szkolnej,  rozwijanie sprawności  umysłowej 
oraz  osobistych  zainteresowań  w  warunkach  życzliwości  i  podmiotowego 
traktowania.
3.3.2. Szkoła i oddział przedszkolny wykonują zadania dostosowując metody i 
sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz 
potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i 
ochrony zdrowia oraz istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod 
względem fizycznym jak i psychicznym,
b) stosują w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
c) współpracują z rejonową poradnią pedagogiczno - psychologiczną i 
poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i 
pomoc,

d) służą pomocą dzieciom i ich rodzinom, którym z przyczyn rodzinnych lub 
losowych potrzebne jest wsparcie poprzez działania na rzecz zorganizo-
wania pomocy materialnej.

3.3.3. Pomoc psychologiczno  – pedagogiczna udzielana w szkole i oddziale przed-
szkolnym polega  na  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych wychowanków, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) ze szczególnych uzdolnień,
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
f)   z zaburzeń komunikacji językowej,
g) z choroby przewlekłej,



h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
i)   z niepowodzeń edukacyjnych.
j)   z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową 

wychowanków  i  jego  rodziny,  sposobem  spędzania  czasu  wolnego, 
kontaktami środowiskowymi,

k) z trudności  adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 
zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą.

3.3.4. Zadania, o których mowa w pkt. 2, realizowane są we współpracy z:
a) rodzicami (prawnymi opiekunami),
b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
c) poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami spe-
cjalistycznymi,
d) innymi szkołami,

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3.3.5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka,
b) nauczyciela,
c) specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3.3.6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspie-

raniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycz-
nych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 
efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3.3.7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi 
wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).

3.3.8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie za-
jęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, korekcyjno – wyrów-
nawczych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3.3.9. W  oddziale przedszkolnym może być organizowane wczesne wspomaganie 
rozwoju  dziecka  mające  na  celu  stymulowanie  psychofizycznego  rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, 
prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.



2) w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
5.2. Przy  szkole  prowadzony  jest  oddział  przedszkolny,  który  realizuje  program 

wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) 
jest przyprowadzanie i odbieranie dziecka, w tym zapewnienie pełnego bezpie-
czeństwa.  Szczegółowe zasady  odbierania  i  przyprowadzania  dzieci  określa 
Regulamin  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  
przy Szkole Podstawowej w Przyłękach.

3) w §10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
10.5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkol-

nym oraz w czasie zajęć poza budynkiem:
a) dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym jest pod opieką 
nauczyciela,  która  organizuje  im  zabawy,  zajęcia  dydaktyczno-wycho-
wawcze, zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
b) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności na-
uczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika szkoły,
c) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w szko-
le jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
d) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powie-
rzonych jemu dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarów-
no pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
e) każdorazowo  nauczyciel  kontroluje  miejsca  przebywania  dzieci 
(sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne na-
rzędzia,
f)   nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy 
zapewni  w  tym czasie  opiekę  upoważnionej  osoby  nad  powierzonymi 
jemu dziećmi,

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziec-
ku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora 
i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących 
symptomach, np. temperaturze ciała, zmianach chorobowych itp.

4) w rozdziale „ZAKRESY ZADAŃ PRACOWNIKÓW SZKOŁY, W SZCZE-
GÓLNOŚCI  ZADAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  ZAPEWNIENIEM  BEZPIE-
CZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY” dodaje się §11a w brzmieniu: 

11a.   W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników szkoły, bez względu 
na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.


