
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Uchwała nr V/ 2014/2015 

Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 

z dn. 31.08.2015r. 

w sprawie: zmian w statucie 

Działając  na podstawie: 

1. Art. 60 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 

256,poz.2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społeczny. 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

§ 1 

W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany: 

1.W  §3 ust.2 skreśla się pkt 5, a dodaje się ust. 6 i 7 odpowiednio w brzmieniu: 

6. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach 

ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół 

Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów,  

2) pomoc nauczyciela 

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach 

ogólnodostępnych,  w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 6 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów,  

2) pomoc nauczyciela 

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. W § 4 ust.1 pkt 8 wyraz „umysłowego” zastępuje się wyrazem ”intelektualnego” 

 

3. W § 4 ust.1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:  

14) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 

 

 



4. W § 35 ust. 1dodaje się pkt 7, który przyjmuje brzmienie: 

7) „ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub 

placówki” 

5. W  §68:  

1) w ust. 5, wyrazy: „pobytu dziecka w przedszkolu” zastępuje się wyrazami: 

„faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu”.  

2) ust. 6 przyjmuje brzmienie: 

6. Opłata, o której mowa w ust.5 rozliczana jest na podstawie danych zawartych w 

elektronicznym systemie rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. 

Rozliczenie za miesiąc poprzedni następować będzie poprzez pomniejszenie/powiększenie 

należności za nowy miesiąc lub zwrot, jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie do 

przedszkola, na rachunek bankowy opiekuna.” 

 

8. W  §75 dodaje się ust.3 który  brzmi:  

3. Zadania pomocy nauczyciela. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku pomocy nauczyciela są zobowiązani do: 

1) wspomagania nauczyciela w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć, 

2) dbania o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, 

3) dbania o estetykę pomieszczeń i mienie przedszkola, 

4) opieki nad dziećmi w czasie zajęć, spacerów, wycieczek i pobytu w ogrodzie przedszkolnym, 

5) wspierania dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do    toalety, 

myciu rąk), 

6) opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, 

7) dbania o wygląd dzieci, 

8) dbałości o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 

9) pomocy oddziałowym w pracach porządkowych w okresie ferii, 

10) wykonywania innych  poleceń dyrektora. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 01 września 2015r., z tym, ze przepisy  §1 ust.5 niniejszej 

uchwały  wchodzą w życie z dniem 01 listopada 2015r. 

§ 4 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

 

 

Protokolant:       Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

 

 


