
Zmiany w Statucie Szkoły zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
w dniu 25 lutego 2014 r.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. /tekst ujednolicony: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 
Poz. 7) 

uchwala się, co następuje:

W statucie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 
znowelizowanym w dniu 15.12.2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Uchyla się rozdział IV (Wewnątrzszkolny System Oceniania), który staje się 
odrębnym dokumentem szkoły (Załącznik Nr 1). 

2. W rozdziale XII (Nauczyciele i inni pracownicy szkoły) 

a. w § 3 dodaje się ust. 17, który otrzymuje brzmienie:
„Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od po-
trzeb  –  z  innymi  nauczycielami  i  specjalistami,  prowadzącymi  zajęcia  z 
uczniem, poradnią lub innymi osobami udzielającymi pomocy (pielęgniarka 
szkolna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy).”

b. w § 3 dodaje się ust. 18, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, 
że  konieczne  jest  objęcie  ucznia  pomocą psychologiczno  –  pedagogiczną, 
wychowawca klasy lub dyrektor planuje i  koordynuje udzielanie  uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w tym ustala  formy udzielania  tej 
pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 
formy będą realizowane.”

c. w § 10 dodaje się ust. 15, który otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowa-
nie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń eduka-
cyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.”

d. w § 10 dodaje się ust. 16, który otrzymuje brzmienie:
„Minimalizowanie  skutków zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburze-
niom  zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  w  środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym uczniów.”

e. w § 10 dodaje się ust. 17, który otrzymuje brzmienie:
„Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytu-
acjach kryzysowych.”

f. w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Diagnoza logopedyczna, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 
ustalenia stanu mowy uczniów.”

g. w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i ro-



dziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej za-
burzeń.”

h. w § 11 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„Podejmowanie działań  profilaktycznych zapobiegających powstaniu zabu-
rzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniami.”

i. w § 12 dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie:
„Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytu-
acjach kryzysowych.”

3. W rozdziale XIV (Zasady przyjmowania uczniów do szkoły)

a. W § 1 skreśla się wyrazy „pięcioletnie i sześcioletnie”.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
„Do  oddziałów  przedszkolnych  uczęszczają  dzieci  objęte  obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym.  Zasady przyjmowania dzieci  zawarte  są w odrębnej 
procedurze, stanowiącej załącznik nr 2 do statutu.” 

b. Zmienia się treść zapisu § 2. Otrzymuje on brzmienie:
„Do klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
w obwodzie  szkoły  na  podstawie  zgłoszenia  rodziców/opiekunów prawnych.  Zasady 
przyjmowania dzieci spoza obwodu zawarte są w odrębnej procedurze, stanowiącej za-
łącznik nr 3.” 

c. W  §  3  dodaje  się  na  końcu  zdania  „po  przeprowadzeniu  postępowania 
rekrutacyjnego”. Zasady przyjmowania zawarte w odrębnych procedurach.


