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STATUTSP 84 – 2022-2023/ZMIANA NR1/UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 30.08.2022r. 

§ 1. Zmiany dotyczące likwidacji oddziałów przedszkolnych (Rozdział 5, 9, 11) 

1. Uchyla się całą treść rozdziału 5, tj.: 

Oddziały przedszkolne 

§ 21. 1. W celu umożliwienia rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole tworzy się oddziały 

przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.  

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:  

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w 

nowych trudnych sytuacjach;  

3) rozwijanie umiejętności społecznych;  

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;  

6) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.  

3. Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w szczególności poprzez:  

1) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;  

2) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;  

3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu 

siebie i swojego otoczenia;  

4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie 

ich sprawności ruchowej;  

5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;  

6) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z 

rodziną;  

7) wychowanie dla poszanowania otaczającej przyrody;  

8) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;  

9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;  

10) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

11) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej.  

4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka 

i przygotowaniu go do nauki w szkole realizowane jest poprzez uwzględnianie w swojej działalności 
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indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych dzieci, konsultacje i zajęcia ze specjalistami, a 

w przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności.  

5. Szczegółową liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.  

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez 

organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców.  

7. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący.  

8. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  

9. Świadczenia oddziału przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 

godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.  

10. Świadczenia oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust. 9 realizowane są w godzinach od 

8:00 do 13:00.  

11. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego pobytu dziecka w placówce. Zasady odpłatności 

określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.  

12. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.  

§ 22. 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w Szkole określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych 

opiekunów).  

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego 

programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego.  

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 

języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 

30 minut.  

5. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne 

przepisy.  

§ 23. 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:  

a) sprawowanie opieki przez nauczycieli, którym powierzono dzieci,  

b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznego od momentu oddania dziecka 

przez rodziców (prawnych opiekunów) pod opiekę nauczycieli,  

c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i 

psychicznym;  

2. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie organizowanych wycieczek, 

sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele 

wyznaczeni przez Dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w 

szczególności rodzice (prawni opiekunowie).  
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3. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.  

§ 24. Nauczyciele oraz inni pracownicy oddziału przedszkolnego:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;  

2) współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju,  

3) planują i prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz odpowiadają za jej jakość;  

4) prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje;  

5) współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną i inną.  

§ 25. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci, którym na podstawie odrębnych przepisów 

odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.  

§ 26. 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez 

rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.  

2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi, 

wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.  

4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela 

dyżurującego.  

5. Dzieci odbierane z zerówki szkolnej po godzinie 16.00 pozostają pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. Dzieci muszą być odebrane do godziny 17.00.  

6. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.  

7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.  

8. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie Szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej 

pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej. 

§ 27. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

zobowiązani są do:  

1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;  

2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co 

najmniej 25 % dni w miesiącu kalendarzowym.  

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z 

listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole w przypadku:  

1) zalegania za ponad trzy miesiące z opłatą za świadczenia oddziału przedszkolnego;  
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2) nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej ponad 1 miesiąc;  

3) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innych wychowanków;  

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu. 

 zatem rozdział 5 otrzymuje brzmienie: „Uchylony.” 

2. W § 37 uchyla się treść ust. 3 wraz z pkt 1-3, tj.: 

3. W przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Dyrektor Szkoły w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do 

takiego oddziału w przypadkach:  

1) powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) rozkładu dnia (godzin 

przyprowadzania i odbierania dziecka);  

2) niedopełniania przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku usprawiedliwienia nieobecności 

dziecka w ciągu tygodnia od dnia powrotu dziecka do Szkoły;  

3) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych 

dzieci, po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zasięgnięciu porady lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, skonstruowaniu programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu pomoc 

dziecku. 

 zatem § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ Uchylony.” 

 

3. W § 64 skreśla się wyrażenie „oraz do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole”, tj.: 

Rekrutację do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole 

przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, na podstawie przepisów 

ustawy.  

 zatem § 64 otrzymuje brzmienie: „Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza się z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, na podstawie przepisów ustawy.” 

§ 2. Wprowadzenie zapisów o oddziałach przygotowawczych  

1. Wprowadza się Rozdział 5a o treści „Oddziały przygotowawcze” wraz z ust. 1-5 o treści: 

„1.W szkole mogą być utworzone oddziały przygotowawcze, które funkcjonują na podstawie 

odrębnych przepisów i innowacji pedagogicznej.  

2.Do oddziałów przygotowawczych uczęszczają osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby 

będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie 

znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym.  

3.Dyrektor szkoły powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w  pkt. 2,  do tego 

oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.  

4.Do oddziału przygotowawczego może być przeniesiony uczeń, o którym mowa w pkt. 2, który już 

uczęszcza do szkoły. Decyzję o przeniesieniu ucznia do oddziału przygotowawczego podejmuje rada 

pedagogiczna na wniosek wychowawcy, po wysłuchaniu jego argumentacji wspartej przez pedagoga, 

ze wskazaniem oddziału, do którego uczeń ma zostać przeniesiony.  
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5.Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału 

przygotowawczego, z tym, że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb 

edukacyjnych, może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.” 

§ 3. Wprowadzenie zmian dotyczących posiłków (Rozdział 4) 

1. W § 20, ust. 1 uzupełnia się zapis w pierwszym zdaniu po wyrazie „uczniom”  

o wyrażenie:  „jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie 

pobytu w szkole” oraz dopisuje się drugie zdanie o treści: „Korzystanie z posiłku jest dobrowolne  

i odpłatne.” 

§ 20. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych warunkach, w 

stołówce  szkolnej.  

 zatem w § 20, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w 

ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole, w higienicznych 

warunkach, w stołówce  szkolnej. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.” 

§ 4. Zmiany do Statutu zostały przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2022r. i będą 
obowiązywać od 01.09.2022r. 

 

 

 

 

 

 


