
Uchwała nr 3/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 

z dnia 14 listopada 2019r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

   Na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019r. poz. 1148 z 

późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w podstawach prawnych: 

a) w punkcie 4 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)", w miejsce którego 

wstawia się "(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)"; 

b) w punkcie 5 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)", w miejsce którego wstawia się 

"(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)"; 

c) wykreśla się punkt 6 "Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe"; 

d) w punkcie 7 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1189)", w miejsce którego wstawia się                  

"(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)"; 

e) w punkcie 9 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 498)", w miejsce którego wstawia się              

"(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 756 z późn. zm.)"; 

f) punkt 10 otrzymuje brzmienie: "Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688)"; 

g) punkt 11 otrzymuje brzmienie: "Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:               

Dz. U. z 2019 poz. 1781)"; 

h) w punkcie 12 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)", w miejsce którego wstawia się 

"(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)"; 

i) w punkcie 13 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 575)", w miejsce którego wstawia się                 

"(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)"; 

j) w punkcie 15 wykreśla się zapis "(tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 

935.)", w miejsce którego wstawia się "(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.)"; 

k) w punkcie 16 wykreśla się zapis "(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 902)", w miejsce którego wstawia się               

"(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)"; 

 

 

 

 

 



2) Dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

"Rozdział 6a 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego  

§ 28a.1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych                    
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier                  
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 
stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu 
uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie                  
i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 
uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-
profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości 
uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach 
klasowych zespołów nauczycieli; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na 
rzecz dziecka i ucznia;  

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu; 

17) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 

3) Dodaje się rozdział 6b w brzmieniu: 

"Rozdział 6b 

Zadania i obowiązki logopedy  

§ 28b.1. Do zadań logopedy należy: 

1) Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy; 



2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej               
w ramach przydzielonych godzin; 

3) systematyczne prowadzenie terapii logopedycznej  w grupach  u dzieci,  u których stwierdzono 
nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej; 

4) tworzenie ramowego programu  grupowej terapii logopedycznej; 

5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji; 

6) współpraca z nauczycielami poszczególnych klas; 

7) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu 
ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych; 

 

4) Dodaje się rozdział 6c w brzmieniu: 

"Rozdział 6c 

Zadania i obowiązki pomocy nauczyciela  

§ 28c.1. Do zadań pomocy nauczyciela należy: 

1) Opieka i czuwanie nad bezpieczeństwem dziecka autystycznego w szkole, a także podczas 
edukacyjnych wyjść poza budynek szkoły. 

2) Pomaganie, wspieranie dziecka w podejmowaniu zadań wynikających z realizacji planu 
dydaktyczno – wychowawczego. 

3) Stała współpraca z wychowawcą i nauczycielami. 
4) Systematyczna współpraca z rodzicami dziecka autystycznego. 
5) Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny dla ucznia. 
6) Prowadzenie dzienniczka obserwacji zachowania dla ucznia autystycznego. 
7) Udział w uroczystościach szkolnych i opieka nad dzieckiem podczas festynów, imprez 

szkolnych, wycieczek, itp. 
8) Przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć dla dziecka. 
9) Sporządzanie okresowego sprawozdania z wyników obserwacji rozwoju dziecka 

autystycznego, przekazywanie go wychowawcy klasy oraz analiza wniosków wynikających z 
obserwacji                               i planowanie działań. 

10) W sytuacji, gdy dziecko autystyczne jest nieobecne w szkole, pracownik realizuje zadania 
zlecone przez dyrektora szkoły, lub innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora. 

5) w § 98: 

a) w ustępie 1 dodaje sie punkt 9 w brzmieniu: 

"9) zespół ds. IT." 

b) w punkcie 2 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: 

"9) Zespół ds. IT: nauczyciele wykorzystujący w swojej pracy tablice interaktywne, monitory dotykowe oraz 

nauczyciel informatyki. 

 

 

 

6) Dodaje się § 105a w brzmieniu: 



"§ 105a Zespół ds. IT: 

1) systematyczne monitorowanie wykorzystania pozyskanych pomocy dydaktycznych, 

2) wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem pomocy i szeroko rozumianą TIK, 

3) zgłaszanie dyrektorowi szkoły potrzeb zakupu programów komputerowych wykorzystywanych w pracy                       

z uczniami, 

4) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami szkoły,  

5) organizowanie szkoleń z zakresu IT, 

6) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu. 

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

Mirosław Stoczkowski 

UZASADNIENIE 

 

Wypełnienie ustawowych zadań Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących.  

 

 


