
 

 

 

UCHWAŁA nr 8/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu 

z dnia 13 grudnia 2018r. 

 

W sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 

 

          Na podstawie art. 80 ust.2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późniejszymi zmianami) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

1.   W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu wprowadza sie następujące zmiany: 

1)  W § 24 dodaje sie ust. 16 w brzmieniu: 

"W szkole dokonuje się klasyfikacji i oceny uczniów w dwóch okresach -  

w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej." 

ust. 17 w brzmieniu: 

"Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się na zakończenie pierwszego okresu w 

danym roku szkolnym, a klasyfikacji rocznej na zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym, nie wcześniej niż na tydzień przed ich 

zakończeniem." 

ust. 18 w brzmieniu: 

"Pierwszy okres kończy się z ostatnim dniem nauki w styczniu każdego roku, a rok 

szkolny zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji roku 

szkolnego". 

2)  W rozdziale VI Organizacja szkoły, po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu: 

       "1.  Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.    

              Realizowane jest ono poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się,   

              co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz   

              gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

       2.   Szczegółowe cele oddziału przedszkolnego: 

1) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,                     

w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi, a także podczas zajęć organizowanych 

poza szkołą, 

2) stymulowanie szeroko pojętego rozwoju wychowanków, 

3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi                                           

i otaczającego świata, 

4) kształtowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz realizowanie działań 

profilaktycznych, 

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż., 

6) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, podejmowanie działań 

wspierających wychowanków, a także zapewnienie pomocy specjalistycznej,  
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7) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych  

i wspólnego realizowania celów i zadań, 

8) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej, 

9) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej. 

       3.   Szczegółowe zadania oddziału przedszkolnego i sposoby ich realizacji: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć  

i zapewnienie warunków, sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                             

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom integracji sensorycznej                              

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków, sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony, 

w tym dzieciom niepełnosprawnym, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór adekwatnych                            

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                           

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia własnej wartości, indywidualności i oryginalności dziecka 

oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań, prowadzących 

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,  

w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w oddziale przedszkolnym oraz sytuacji zadaniowych, 

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 

rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu                         

do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, 

ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne, samodzielne poznawanie 

przez dziecko otaczającej przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości  

i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do rozwoju dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i samodzielne poznawanie 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania działania intencjonalnego, prezentowania wytworów swojej 

pracy, 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 
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13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, oddział przedszkolny, inne dorosłe osoby, w tym starsze oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 

rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki  

w szkole, 

16) organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie  

z potrzebami, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

       4. Wynikające z powyższych celów zadania oddział przedszkolny realizuje  

               w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze edukacyjnym    

               rozwoju dziecka. 

        5.  Podczas zajęć realizowanych w szkole/przedszkolu opieka nad dziećmi   

             sprawowana jest przez jednego nauczyciela oraz pracownika obsługi. Podczas   

             zajęć realizowanych poza terenem szkoły/przedszkola opieka sprawowana jest    

             przez jednego oraz jednego pracownika obsługi, a w przypadku form  

             wyjazdowych opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch nauczycieli oraz jeden   

             pracownik obsługi. 

       6.  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub   

            upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo  

            określają odrębne zasady zawarte w „Procedurach przyprowadzania i odbierania  

            dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu”  

            stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Szkoły. 

       7.  Współpraca z rodzicami wychowanków realizowana może być w następujących   

            formach: zebrania ogólnego z rodzicami oddziału, konsultacje indywidualne  

            z wychowawcą, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dla rodziców,   

            obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli lub specjalistów, organizacji i   

            uczestnictwie w uroczystościach i świętach, uczestnictwie w wycieczkach oraz  

            zajęciach organizowanych poza terenem szkoły/przedszkola. Częstotliwość zebrań  

            oraz konsultacji planowana jest w szkole na dany rok szkolny. Pozostałe działania  

            planowane są zgodnie z rocznym planem pracy wychowawców oddziałów  

            przedszkolnych. 

      8.  Organy oddziału przedszkolnego oraz ich szczegółowe kompetencje, a także   

            szczegółowe warunki współdziałania tych organów oraz sposoby rozwiązywania  

            sporów między nimi określa Statut Szkoły. 
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       9. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego:  

1) podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, 

2)  liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków, 

3) oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do 

piątku, 

4) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut, 

5) czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb  

i możliwości psychofizycznych dzieci, 

6) organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez 

wychowawcę, 

7) sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy, 

8) na życzenie rodziców szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe, 

9) oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny  

z podstawa programową wychowania przedszkolnego, 

10) dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców, 

11) dzieci mogą być odbierane przez inne osoby na podstawie pisemnego 

upoważnienia rodzica, według wzoru obowiązującego w szkole, 

12) dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; w takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby 

porządkowe. 

      10. Czas pracy oddziału przedszkolnego określany jest w każdym roku szkolnym  

              w załączniku do Projektu Organizacji Szkoły na dany rok szkolny. 

       11. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ustalane są przez   

              organ prowadzący szkołę i wnoszone przez rodziców, proporcjonalnie za każdą   

              godzinę pobytu, w przypadku korzystania przez dziecko  z opieki przekraczającej  

              pięć godzin w ciągu dnia. Opłata za jedną godzinę wynosi 1 złotych. 

       12. Każde dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego może korzystać z obiadu   

              na terenie szkoły/przedszkola. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustalane jest  

              w uzgodnieniu z organem prowadzącym i uzależnione jest od faktycznie    

              ponoszonych kosztów artykułów użytych do sporządzenia posiłku.  

       13. Dzieci spożywają posiłki pod opieką nauczycieli. 

       14. Zadania nauczycieli i innych pracowników oddziału przedszkolnego: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć, 

2) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,  

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań, wynikających  

z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale 

przedszkolnym  

i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

3) planowanie i prowadzenie zajęć z odpowiedzialnością za ich jakość, 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji, 
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5) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i opiekę zdrowotną, 

6) nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale zobowiązany jest do przeprowadzenia 

diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły 

podstawowej, 

7) nauczyciel, organizując zajęcia kierowane, bierze pod uwagę możliwości dzieci, 

ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy; wykorzystują każdą naturalnie pojawiająca się 

sytuację edukacyjną, prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, 

8) nauczyciel zwraca uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków 

ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także 

na rolę poznawania wielozmysłowego, 

9) nauczyciel uczący w oddziale przedszkolnym jest integralną częścią rady 

pedagogicznej szkoły, 

10) pozostałe szczegółowe zadania określa Statut szkoły. 

       15. Prawa i obowiązki dzieci: 

1) dziecko ma prawa, wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych 

oraz Statutu szkoły, w szczególności ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego  

i dydaktycznego, 

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) poszanowania własności dziecka. 

2) Wychowanek ma obowiązek szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów, 

zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy, nie przeszkadzać 

odpoczywającym dzieciom, być posłuszny poleceniom wychowawcy, nie oddalać 

się od grupy. 

      16. W oddziale przedszkolnym obowiązują zasady określone w Ceremoniale Szkoły   

             Podstawowej nr 1." 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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