
Załącznik nr 1 do Uchwały nr  10 – 2014/2015 z dnia 29 września 2014 r. 

 

Zmiany wprowadzone do Statutu: 

1. § 7. ust.2 otrzymuje brzmienie „Lekcje religii, będące przedmiotem nieobowiązkowym są 

prowadzone dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę w formie pisemnego 

oświadczenia. Życzenie rodziców nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 

może być natomiast zmienione.” 

2. § 8. ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie „przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie, a na 

wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego również uczniów 

zamieszkałych poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami”, 

3. § 8. ust.2 pkt.7 otrzymuje brzmienie „opiekę pielęgniarki medycyny szkolnej 

4. § 8. ust.4 pkt.1 lit.a wyrażenie „nauczyciele poszczególnych przedmiotów” zastępuje się 

wyrażeniem „nauczyciel lub zespół nauczycieli”, 

5. § 8. ust.4 pkt.1 lit.d wyrażenie „do dnia 15 czerwca” zastępuje się wyrażeniem „przed 

zakończeniem roku szkolnego”, 

6. § 8. ust.4 pkt.8 po wyrazie  „pedagoga” dodaje się wyraz „i psychologa”, 

7. § 23. ust.2 otrzymuje brzmienie „W klasach I – III liczba uczniów w oddziale nie może 

być większa niż 25. Przepis ten stosuje się do uczniów w: 

1) klasie I – od roku szkolnego 2014/2015, 

2) klasie II – od roku szkolnego 2015/2016, 

3) klasie III - od roku szkolnego 2016/2017.” 

8. § 23 ust.3 pkt.1 skreśla się wyraz „informatyki” 

9. § 23 ust.5 otrzymuje brzmienie „O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały 

decyduje dyrektor szkoły.”  

10. w § 23 dodaje się ust.6 o brzmieniu: „W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 

podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, 

poczynając od uczniów najmłodszych.” 

11. w § 23 dodaje się ust.7 o brzmieniu: „na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od 

zasady, o której mowa w ust.6.” 

12. § 27 ust.1 skreśla się wyraz: „informatyki” 

13. § 29 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor przydziela dodatkowe godziny na 

prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.” 

14. § 31 ust.1 otrzymuje brzmienie „W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która realizuje 

pozalekcyjną działalność opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną, a w 

szczególności zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom przed i po 

zajęciach, organizuje pomoc w odrabianiu lekcji i nauce, organizuje zajęcia sprzyjające 

rekreacji fizycznej, rozwija zainteresowania”. 

15. § 31 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie, którzy 

pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekują na odebranie 



przez rodziców, oczekują na dowóz organizowany przez gminę, korzystają z wydłużonej 

opieki szkolnej z powodu innych niż wyżej wymienione okoliczności. Opieką świetlicową 

objęci są także uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii, uczniowie, którzy nie 

uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z powodu zwolnienia oraz uczniowie, którzy mają 

przerwy w zajęciach lekcyjnych.” 

16. § 31 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Na zajęciach świetlicowych nie może pozostawać więcej 

niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela”. 

17. § 31 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia świetlicowe organizowane są zgodnie z 

potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci, a także ich możliwościami.” 

18. § 31 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o dokumenty 

obowiązujące w szkole – statut, program wychowawczy i program profilaktyki oraz 

uwzględnia wnioski wynikające z pracy rady pedagogicznej i rady rodziców.” 

19. § 31 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany 

przez dyrektora szkoły do potrzeb zgłoszonych przez rodziców oraz tygodniowego planu 

zajęć, tak by zapewnić opiekę wszystkim uczniom wymienionym w § 31 ust.2.” 

20. § 31 ust.7 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy, jej 

zadania, prawa i obowiązki uczniów przebywających w świetlicy oraz obowiązującą 

dokumentację określa regulamin świetlicy.” 

21. dodaje się § 31b ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „W szkole zatrudniony jest psycholog, 

którego zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli.” 

22. w § 31b dodaje się ust.2, który otrzymuje brzmienie: „ Do zadań psychologa należy w 

szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron 

uczniów, ich umiejętności i zdolności; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

3) prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, 

interwencyjnych, 

4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

5) pomoc rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

6) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i 

wychowawczych.” 

23. w § 31b dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Zadania wymienione w ust. 2 – 

psycholog realizuje we współdziałaniu z nauczycielami, specjalistami zatrudnionymi w 

szkole, rodzicami, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi.” 

24. w § 31b dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Psycholog szkolny prowadzi 

odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 



25. w § 31b dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy zakres obowiązków 

psychologa określa dyrektor szkoły.” 

26. w § 32 w ust.2 dodaje się zdanie: „Szczegółowe zasady postepowania pracowników 

szkoły w przypadku nagłej choroby i wypadków uczniów na terenie szkoły i poza nią 

określają procedury szkolne i obowiązki nauczyciela w zakresie bhp.” 

27. w § 32 ust.2 dodaje się zdanie: „Szczegółowe zasady postępowania pracowników szkoły 

w przypadku nagłej choroby i wypadków uczniów na terenie szkoły i poza nią określają 

procedury oraz dokument szkolny „Obowiązki nauczyciela i pracownika  w zakresie 

bhp”. 

28. w § 34 w ust. 8, po wyrazie pedagog dodaje się wyraz: „psycholog”. 

29. w § 34 w ust. 8 dodaje się pkt. 10, który otrzymuje brzmienie: „Psycholog: 

a. prowadzi badania i działania diagnostyczne, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

b. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom 

zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

c. prowadzi terapię indywidualną, rozmowy terapeutyczne, profilaktyczne, 

interwencyjne, 

d. inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych, 

e. pomaga rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

f. wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych.” 

30. w § 34a ust.1 skreśla się wyrażenie „lub innemu nauczycielowi”. 

31. w § 37 ust.3 pkt.1 wyrażenie „6 lat” zastępuje się wyrażeniem „5 lat.” 

32. w § 37 ust.4 dodaje się wyrażenie „Prowadzi je referent kancelaryjny.” 

33. w § 37 ust.5, otrzymuje brzmienie: „Szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne na 

następujących zasadach: 

1) Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są: 

a. dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - z urzędu, po pisemnym zgłoszeniu 

rodzica/opiekuna; 

b. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, po złożeniu wniosku i po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2) Pisemne zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły rodzice składają w 

terminie od 1 marca do 31 marca  2014 r. 

3) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez komisję powołaną przez 

dyrektora szkoły. 



4) Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w oparciu o 

harmonogram rekrutacji. Za realizację harmonogramu odpowiedzialny jest dyrektor 

szkoły. 

5) W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż 

obwodowa, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez 

dziecko. 

6) „W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w  ust. 5 brane są pod uwagę 

uzgodnione z organem prowadzącym odpowiednio punktowane kryteria: 

a. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju lub w Przedszkolu Miejskim w 

Trzcińsku-Zdroju – 5 punktów; 

b. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny lub roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 

w Trzcińsku-Zdroju lub w Przedszkolu Miejskim w Trzcińsku-Zdroju – 5 

punktów; 

c. Odległość miejsca zamieszkania kandydata jest mniejsza niż do szkoły 

obwodowej – 4 punkty; 

d. Opiekunowie dziecka (wskazani przez rodziców) zajmujący się nimi przed i po 

zajęciach zamieszkują w obwodzie szkoły – 4 punkty; 

e. Rodzice są zameldowani w gminie Trzcińsko-Zdrój lub są podatnikami od 

osób fizycznych na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój - 2 punkty. 

7) W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy: 

a. 1 marca – rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej; 

b. od 1 marca do 31 marca - składanie wniosków rodziców/opiekunów prawnych 

o przyjęcie do szkoły; 

c. od 1 kwietnia do 14 kwietnia – weryfikacja zgłoszeń kandydatów; 

d. 15 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz informację o liczbie wolnych 

miejsc; 

e. do 20 kwietnia – przyjmowanie odwołań od decyzji dyrektora; 

f. do 30 kwietnia 0 rozpatrzenie odwołań i przekazanie informacji 

zainteresowanym; 

g. do 10 maja – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły. 

8) O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem 

przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są 

przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.” 

34. w § 38 ust.1 dodaje się pkt. 18 o brzmieniu „bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do 



obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w 

ramowych planach nauczania. Prawo to będzie przysługiwało uczniom:  

1) klasy I – w roku szkolnym 2014/2015, 

2) klasy II i IV – w roku szkolnym 2015/2016, 

3) klasy III i V – w roku szkolnym 2016/2017, 

4) klasy VI – w roku szkolnym 2017/2018.” 

35. w § 43 ust.2 pkt.1 po wyrażeniu „wybór programu nauczania i podręcznika” dodaje się 

wyrażenie „pełna realizacja podstawy programowej”. 

36. w § 43 ust.2 pkt.2 po wyrazie „zainteresowań” dodaje się wyrażenie „rozpoznawanie 

potrzeb i możliwości uczniów, udzielanie im pomocy” 

37. w § 46 dodaje się  ust.2, który otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel świetlicy realizując 

swoje zadania, w szczególności: 

1) organizuje pracę opiekuńczo‐wychowawczą w świetlicy szkolnej zgodnie z 

obowiązującym regulaminem i przyjętym planem pracy, 

2) organizuje zajęcia zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci, 

a także ich możliwościami, w szczególności organizuje zajęcia rozwijające 

zainteresowania, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, odrabianie 

lekcji, 

3) dba o bezpieczeństwo powierzonych uczniów, 

4) tworzy atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji, 

5) współpracuje z rodzicami i okazuje pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

6) utrzymuje kontakt  i współpracuje z wychowawcami klasowymi, pozostałymi  

nauczycielami i pracownikami szkoły, 

7) sporządza plan pracy świetlicy na dany rok szkolny w oparciu o dokumenty 

obowiązujące w szkole – statut, program wychowawczy i program profilaktyki 

oraz uwzględnia wnioski wynikające z pracy rady pedagogicznej i rady rodziców, 

8) prowadzi obowiązującą dokumentację – odnotowuje obecności uczniów na 

zajęciach oraz tematy zrealizowanych zajęć, 

9) składa  semestralne sprawozdania z pracy świetlicy, 

10) dokonuje okresowej analizy stanu opieki, 

11) aktywnie współuczestniczy w realizacji zadań szkoły. 

 

38. w § 50 ust.1 pkt. 1 wyraz „kwietnia” zastępuje się wyrazem „marca.” 

39. w § 53 ust.3 wyrażenie „finansowo-księgową” zastępuje się wyrażeniem „ekonomiczno-

administracyjną i finansowo-księgową” 

 

W Statucie Oddziału Przedszkolnego (załącznik nr 2 do Statutu): 

1. § 2 ust.6 po literze i dodaje się literę k, l, które otrzymują brzmienie: 



k. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w 

przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 

rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej 

l. w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się 

językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie 

ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do 

nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych 

etapach edukacyjnych. 

2. § 2 pkt. 9 dodaje się 

c. wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci, 

h. wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, 

gra, taniec) 

p. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

r. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub 

językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych 

3. § 7 pkt. 3 dodaje się 

3. Realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę 

programową, zależnie od czasu pacy oddziału, powierza się jednemu lub dwóm 

nauczycielom. 

7. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą 

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach 

podstawowych na terenie danej gminy. 

8. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być 

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i 

powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki 

umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia 

codziennego. 

9. Zajęcia z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz 

przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć 

innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone. 

 

 


