
UCHWAŁA NR I/2013/2014 
RADY PEDAGOGICZNEJ 

PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU 
Z DNIA 30.08.2013 r. 

 
 
Na podstawie art.42 ust.1 w związku z art.52 ust.2 z dnia 7 września 1991r o 
systemie oświaty / Dz.U. Dz 2004r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami/ ,  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2012r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych. 
  

 
Rada Pedagogiczna uchwala: 

W związku z utworzeniem grupy integracyjnej w Przedszkolu nr 39 w Rybniku, 
w statucie przedszkola uchwalonym 14.09.2012r. dokonuje się następujących 

zmian;  
 
 

§1 
 

1. W Paragrafie 1 ust.1 nazwę: „Przedszkole nr 39” zastępuje nazwą: 
„Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku”   

 
2. Paragraf 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

Przedszkole używa nazwy: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 
w Rybniku. 
 

3. W paragrafie 1 ust.6 skreśla się słowa: …”ale dopuszcza się do użytku skrót 
nazwy  P-39” 

 
4. W paragrafie 3 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 

2   W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi : 

1) W przedszkolu działają oddziały integracyjne, w których na równych 
prawach funkcjonują dzieci zdrowe i niepełnosprawne 

2) Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby 
edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 
uczestniczą nauczyciele i specjaliści, w celu współorganizowania 
kształcenia integracyjnego. 

3) Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obejmuje 
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do przedszkola, na podstawie opinii wydanej przez zespół 
orzekający działający w Publicznej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej.  



4) Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne   
w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5) w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się 
dodatkowo nauczycieli wspomagających posiadających specjalne 
przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym w zakresie niepełnosprawności dziecka. 

 
5. Paragraf 53 otrzymuje brzmienie: 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Liczba dzieci w oddziale 
integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 
niepełnosprawnych. 
 

      6.Paragraf. 6 przyjmuje brzmienie: 
1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub 
dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań 
oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów). 

         2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej   
 wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem 
przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

         3.W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami     
            integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne  

przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia 
rewalidacyjne. 

 
      7.W paragrafie 74 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 
          2. Nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne: 

1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

2) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach 
integracyjnych w szczególności: 
a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają 

lub opracowują programy wychowania przedszkolnego 
b) dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne 
opracowują dla każdego dziecka i realizują indywidualne programy 
edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli 
specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć 
socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem 

d) prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne 
e) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne                    

w doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 
niedostosowanymi społecznie prowadzą lub organizują różnego 
rodzaju formy pomocy pedagogicznej   i psychologicznej dla dziecka i 
jego rodziny. 

 
 



 
 
 

§2 
 

Dyrektora Przedszkola czyni się odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających                     
z uchwały 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r. 
 

 
§4 

 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

 
 
 
 

Protokolant:                                                                  Przewodnicząca Rady 
Pedagogicznej: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UCHWAŁA NR II/2013/2014 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

PRZEDSZKOLA NR 39  

Z DNIA 30.08.2013 r. 

 

 

Na podstawie art.42 ust.1 w związku z art.52 ust.2 z dnia 7 września 1991r o systemie 

oświaty / Dz.U. Dz 2004r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami/ 

 

 

Rada Pedagogiczna uchwala: 

 

§1 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 w 

Rybniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Dyrektora Przedszkola czyni się odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających                     

z uchwały. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2013r. 

 

§4 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

 
 

 

 

Protokolant                                                                     Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

 

 
 
 



 

 


