
Załącznik do Uchwały  
Nr 16/04/16 

Rady Pedagogicznej 
z dnia 19 kwietnia 2016r. 

 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1. w § 9 ust. 3 przyjmuje brzmienie:  

 
„ 3.Do zadan oddziału przedszkolnego należy: 
1) realizowanie programów nauczania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową, 
zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie nie krótszym niż 5 godzin 
dziennie; 
2) przeprowadzanie rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności; 
3) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
rozwijanie ich sprawności ruchowej; 
4) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej 
z rodziną; 
5) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania         
i kreślenia symboli graficznych; 
6)  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; 

7)  prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka; 

8) współpraca z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w celu udzielenia dziecku 

pomocy specjalistycznej; 

9) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

10) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej; 

11) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a 

także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki) .            

12) W oddziale przedszkolnym organizuje się dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. Czas trwania 

zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.  

13) Dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela w innej sali.” 

 
2.w § 9 dodaje się  ust. 4 w  brzmieniu: 
„4.  Cele oddziału przedszkolnego, to: 
1)stymulowanie i  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole 
podstawowej. 
2)  współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowanie i nauczania dzieci. 
3)zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, 
psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz 
życzliwego i podmiotowego traktowania. 
4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych 
możliwościach fizycznych i intelektualnych.” 
 
3.w § 11   ust. 12 dodaje się pkt.  1 w  brzmieniu: 
 „  1) Program wychowania przedszkolnego jest ujęty w szkolnym zestawie programów. 
 
4.§ 24 przyjmuje brzmienie: 



„ W szkole i oddziale przedszkolnym organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc 
udzielana jest uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom.” 

 
5.w § 42 ust 1 przyjmuje brzmienie: 
„1. W szkole zatrudnia się  dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje             w zakresie 
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, w  
klasach I-III szkoły podstawowej asystenta, o którym mowa    w art.7 ust.1e ustawy”. 

 
6. w § 67 ust 14 przyjmuje brzmienie: 
„14. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny liczący do 25 wychowanków”. 

 
7.w § 84 dodaje się ust 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 w brzmieniu: 

 
„10. Oddział przedszkolny w szkole pracuje od poniedziałku do piątki realizując bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie”. 

 
 11. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo z uwzględnieniem czasu na:zabawę,zajęcia dydaktyczne,zajęcia 
ruchowe na powietrzu, zajęcia dowolne,czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze 
i inne”. 

 12. Godzina zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 60 minut, z     zastrzeżeniem wyjątków 
dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych. 

 13. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć nauki religii    i zajęć 
rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecku w wieku 5, 6 lat i 
wynosi 30 minut”. 

14. Za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na 
nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo 2 zajęcia  po 30 minut”. 

 15. Po zajęciach dzieci, których rodzice /prawni opiekunowie pracują, mogą korzystać ze świetlicy 
do godziny 16:15. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez 
rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszenia”. 

 16. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z żywienia szkolnego (obiadów) na takich 
samych zasadach jak uczniowie szkoły podstawowej”. 

17. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego 
oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań.” 

8.w § 85 dodaje się ust 6 w brzmieniu: 

„6. Do zadań asystenta nauczyciela należy: 

1)Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym 
tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

2)Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła 
- dom rodzinny; 

3)Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 



4)Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości                   
w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

5)Poszanowanie godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych                           
i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu 
samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, 
muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 

6)Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 
matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu 
problemów; 

7)Dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 
świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości 
korzystania z nich; 

8)Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 
uczestnictwa w życiu społecznym.” 

9.§ 104  przyjmuje brzmienie: 

„Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.” 

10.w § 104  dodaje się ust 1 w  brzmieniu: 

„ 1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązuje dzieci 6 letnie”. 

11.w § 113  dodaje się ust 6 w  brzmieniu: 

„6. Zasady i kryteria przyjmowania dzieci do odziału przedszkolnego w szkole określa Regulamin 

rekrutacji do oddziału przedszkolnego”. 

12.w § 152  do ust. 14 dodaje się pkt 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9): 

„3) Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną  przez nich osobę”. 

4) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

5) Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu 

jego przejęcia od rodzica/ prawnego opiekuna do momentu odbioru przezrodzica/prawnego 

opiekuna lub przekazania dziecka nauczycielowi świetlicy. 

6) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 
dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. 
upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych lub świetlicy 
ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać 



drugiego rodzica/prawnego opiekuna  lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to 
niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać Policję”. 
 
7) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem lub 

osobą upoważnioną do odbioru dziecka”. 

8) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów , osoby upoważnionej , nauczyciel 

powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły”. 

9) Wicedyrektor lub dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku do czasu pracy świetlicy szkolnej. 

Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy świetlicy dyrektor lub   nauczyciel powiadamia 

Policję.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


