§Uchwała nr 1/2018/2019
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego
w Turośni Kościelnej
z dnia 09.10.2018 r.
w sprawie zmiany statutu
Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

Na podstawie:
– ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996. poz. 1290)
- Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r.
poz.1055)
- Karty Nauczyciela po zmianach od 1 września 2018 r. (Dz. U. z 2018., poz.967)
uchwala się co następuje:
§ 1.
W statucie Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej uchwalonym przez Radę
Pedagogiczną w dniu 30.XI.2017 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 26 ust 3 dodaje się pkt. 1) w brzmieniu: „Wszystkie wyjścia grupowe, które nie są
wycieczkami są rejestrowane. W rejestrze wpisuje się cel wyjścia, miejsce zbiórek i
osoby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego
wymagają akceptacji dyrektora szkoły. Do prowadzenia rejestru dyrektor może
upoważnić inną osobę”
2) w § 26 ust 7 pkt. 5) zmienia brzmienie na: „upowszechnia różnorodne formy
aktywności fizycznej”
3) w § 38 w ust 4 pkt.1) zmienia brzmienie na: „Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
i ich dokumentowanie mających na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii
rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących

obowiązkowe

roczne

przygotowanie

przedszkolne-

obserwację

pedagogiczną

zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
a) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci
b)

rozpoznawanie

przyczyn

niepowodzeń

edukacyjnych

lub

trudności

w

funkcjonowaniu dzieci.
c) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
d) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w
szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w
środowisku utrudniających ich funkcjonowanie oraz efektów działań podejmowanych
w celu poprawy funkcjonowania dziecka i planowania dalszych działań.”
4) § 38 ust 4

pkt. 14) zmienia brzmienie na: „planowanie własnego rozwoju

zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i
aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie z
potrzebami placówki”
5) w § 38 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z
uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
dzieci
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno- pedagogicznej”
6) w § 38 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „Do zadań pedagoga i psychologa w
przedszkolu należy:
1) prowadzenie

badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym 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 dzieci, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w
życiu przedszkola
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7) w § 38 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: „Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i
nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w
życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8) w § 38 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności i
monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym niepowodzeniom edukacyjnym
dzieci we współpracy z rodzicami
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

