Uchwała Nr 17
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
im. św. Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19.10.2021 r.
w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
( Dz. U. 2019 poz. 502) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Parowo Oświatowe
( Dz. U. 2021 poz. 1082).
§ 1.
Uchwala się następujące zmiany w statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym
Mieście nad Pilicą:
W rozdział I §2. ust.1. pkt. 1) i pkt. 4) uchyla się
W rozdział I §2. ust.1. pkt.2) zmienia brzmienie o treści” Oddziały Przedszkolne Specjalne dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem w tym
zespołem Aspergera, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 6 lat, a w przypadku
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym
może być, objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 9 lat.”
W Rozdziale IV §2. Pomiędzy ust. 1. , a ust. 2. dodaje się: ust. : 1a., 1b.,1c., o brzmieniu:
1a. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący placówkę, na wspólny wniosek dyrektora placówki i rady rodziców.
1b. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od
czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
1c. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest
wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia
korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

W rozdziale IV §2. ust. 2. Zmienia brzmienie: „Organizację pracy oddziału przedszkolnego
określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb ,
zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci. Na podstawie ramowego rozkładu
dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału
szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci”
W rozdziale IV §2. ust. 6. uchylono.
W rozdziale IV §20.ust. 10 zmienia brzmienie: „Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej
dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca internatu. W przypadku gdy w ośrodku przebywa
więcej niż 48 wychowanków, liczbę osób sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się o co
najmniej jednego wychowawcę grupy wychowawczej na każdych kolejnych 48 wychowanków.”
W rozdziale VII §3. pomiędzy ust.2., a ust.3. dodaje się ust.2a o brzmieniu: „Uczeń, który
ukończył 18 rok życia nie jest objęty obowiązkiem nauki, może zostać skreślony z listy uczniów na swój
wniosek złożony do dyrektora placówki.”
§ 2.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyr Elżbieta Fałek
……………………………………….
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

