UCHWAŁA nr 1 /28/01/2020
Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie
z dnia 28.01.2020 r.
w sprawie zmian w statucie przedszkola
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019
r. poz. 1148) ze zm. , Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
1.

W paragrafie 4 ustęp1 punkt 1 przyjmuje brzmienie:

2.

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148) ze
zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym
przedszkoli publicznych;
W paragrafie 6 ustęp 7 przyjmuje brzmienie:

3.

7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program,
z uwzględnieniem zdiagnozowanych w toku obserwacji pedagogicznych potrzeb i
możliwości dzieci.
W paragrafie 6 dodaje się ustęp 14 w brzmieniu:

4.

14.Informację o gotowości szkolnej dziecka przygotowuje się na podstawie
dokumentacji obserwacji pedagogicznych.
W paragrafie 7:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu
5a. Po obserwacjach wstępnych w każdym roku szkolnym nauczyciele formułują
indywidualne wnioski odnoszące się do potrzeb dziecka, trudności, deficytów, zdolności,
zainteresowań, które będą realizować w toku bieżącej pracy oraz w ramach
indywidualizacji oddziaływań. Działania te mogą być także realizowane poprzez
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

5.

2) Ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
7. Jeżeli w toku obserwacji pedagogicznych ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne nauczyciele ustalą dziecku indywidualne
wnioski, o których mowa w ust. 5a, udzielają natychmiast pomocy psychologicznopedagogicznej w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
W paragrafie 8 ustęp 1 otrzymuje brzmienie;

1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, oraz dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dziecka wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. ust.2 i ppkt 1 otrzymuje brzmienie
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2.Przedszkole zapewnia w miarę możliwości:
1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w
opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
6.

W paragrafie 9:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach

uniwersalnych. W każdym oddziale nauczyciele tworzą kodeksy przedszkolaka
zawierające ustalone z dziećmi normy postępowania oparte na wartościach
poznanych przez dzieci i objaśnionych przez nauczycieli w toku pracy dydaktycznowychowawczej.
2) Dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
5. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach
ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane
przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich
statutowych praw i obowiązków.
6.

W paragrafie 11 dodaje się ust. 5, 6, 7 w brzmieniu:
5. W celu zapewnienia ochrony dzieciom, pracownikom przedszkola oraz ochrony

7.

mienia przedszkole może prowadzi
6. monitoring obejmujący teren przedszkola, wejścia do przedszkola, szatnie dzieci,
korytarze, biura.
7. Nagrania obrazu będą przechowywane przez 3 miesiące.
8. Dzieci i pracownicy przedszkola będą poinformowani o wprowadzeniu monitoringu.
W paragrafie 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

8.

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i
ppoż. oraz pierwszej pomocy.
3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku
pierwszą pomoc, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
W paragrafie 19 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze
sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia
drogi jego indywidualnego rozwoju, a także tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
9. W paragrafie 20 ust. 1 pkt. 2 i 8 otrzymują brzmienie:
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2)Znajomości wartości i norm społecznych, które będą przekazywane dziecku w przedszkolu oraz udziału w kształtowaniu zachowań wynikających tych wartości;
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy nauczycieli i dyrektora przedszkola,
w tym także organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez
swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;

10. w paragrafie 23:

1) ust. 2 pkt. 26 otrzymuje brzmienie:
26) odpowiada za organizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym za
realizację opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz
zaleceń
wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
2) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
6. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą,

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię,
nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, o ile jest
możliwość organizowania w przedszkolu takich działań.
7. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników w
zakresie określonym odrębnymi przepisami.
11. Paragraf 28 otrzymuje brzmienie:
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza
organ prowadzący Przedszkole.
3. Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje dyrektor przedszkola wg zasad
określonych w odrębnych przepisach, zasięga opinii zakładowych związków
zawodowych i przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole .
4. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.
5. Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są odpowiednio
opinie: rady pedagogicznej, związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
6. Terminy opiniowania oraz przekazywania arkusza organizacji przedszkola do
zatwierdzenia, a także terminy i sposób wprowadzania zmian w arkuszu określają
odrębne przepisy.
12. W paragrafie 33 ust. 4 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
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6) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich
kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola;
13. Paragraf 34 otrzymuje brzmienie:
1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli do współorganizowania kształcenia i
wychowania oraz specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
2. Zadania specjalistów i innych nauczycieli:
1) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
a) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu , w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola,
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i
ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w
środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,
d) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych,
e) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
f) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów:
 w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola,
 w udzielaniu przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
g)
podejmowanie działań w zakresie profilaktyki różnych problemów
dzieci w wieku przedszkolnym,
h) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
i) udział w pracach zespołu powołanego dla dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym opracowywanie
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego,
j) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom w
rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz
rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
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2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
c) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w
celu ustalenia stanu mowy dzieci,
d) prowadzenie terapii logopedycznej,
e) prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji
rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
k) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów:
 w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola,
 w udzielaniu przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
l)
udział w pracach zespołu powołanego dla dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym opracowywanie
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego.
8) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań
terapeutycznych,
b) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne
uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć niwelujących
problemy emocjonalno-społęczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym,
d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów,
e) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
9) Do zadań pedagoga specjalnego należy:
a) prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych,
b) realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami
zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym,
c) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy
wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi,
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d) w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi
niepełnosprawnymi,
e) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w
programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,
f) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i
specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w
programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Specjalista ma obowiązek planowania własnego rozwoju zawodowego, w tym
systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami
przedszkola;
4. Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna
zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy
wg odrębnych przepisów.
14 W paragrafie 36 ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
9.Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego „zaświadczenia o spełnianiu
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Zaświadczenie wydaje się na
wniosek rodziców. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
10.
Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o
spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola,
legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e- legitymacji dzieci
niepełnosprawnych. Są to druki ścisłego zarachowania.
15. W paragrafie 37:
1) W ust. 2 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
16) Jasnego przekazu komunikatów i oczekiwań oraz czytelnych zasad.
2) w ust. 4 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:
13)
Informować nauczyciela
niebezpieczeństwach;

o

oczekiwaniach,

potrzebach,

problemach

§ 2.
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Nr 8
‘ Plastuś’ w Garwolinie z uwzględnieniem zmian zawartych w § 1. Uchwały.
§ 3.
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.
§ 4.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
……………………………………………………………
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