
SZKOŁA PODSTA1VOWA Nr 169
im. MARII DĄBROWSKIEJ

ul. Napoleclńska nr 7l17
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REG9N 0oo731376 Uchwała nr 21201312014

Rady Pedagoglcznej Szkoły Podstawowej Nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
w Łodzi, ul. Napoleonska 7 l'l7
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian w zapisach statutowych

Na podstawie art. 42ust 1. ustawyo systemie oświaty zdnia 7września 1991 r. (tekst jednolity

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§1

Po przeprowadzeniu analizy zapisów statutu szkoły i przedstawieniu propozycji nowelizaĄl w dniu

28 pażdziernika 2014 roku rada pedagogiczna postanowiła większością głosow, przyjąc zmiany w

zapisach statutowych.

§2

Zmiany wynikĄąz,.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.

§3

Zmiany dotyczą.
1. W preambule ust. 33 otrzymuje brzmienie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. § 2. ust. 3a. pkt 1 uchylony.
3. § 2. ust. 3a. pkt 2 uchylony.
4. § 2. ust. 3a. pkt 3 uchylony.
5. § 2. ust. 3a. pkt 4 uchylony.
6. § 2.ust. 3a. pkt 5 uchyIony.
7. § 2. ust. 3a. pkt 6 uchyIony.
8. § 2. ust. 3a. pkt 7 uchylony.
9. § 2. ust. 3a. pkt 8 uchylony.
10. § 2. ust. 7 pkt 7.3 otrzymuje brzmienie:
a) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi;

b) współplaca z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

c) wspołpracaze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni

specjalistycznych;
d) współpraca z przedszkolami, szkołami i placowkami opiekuńczo-wychowawczymi;
e) współpraca z instytucjami i podmiotami działĄącymi na rzecz dzieci i rodziny;

f) zĄęcia dydaktyczno-wyrównawcze,,
g) zajęcia rozwijające uzdolnienia;



h) zajęcia sPecjalistYczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczneoraz inne zajęcia o charakterru iur"p"u tycznymprowadzon e przezspecjalistów;i) zajęcia psychoedukacyjne ota uczniow pio*"o.* J'prr,"rspecjalistów poradnipsychologiczno - pedagogicznej;
D 

;?i::ŁT:3r,""z 
wyborem daLzego kierunku kształcenia izawodu, wyborem szkoły

k) porady indywidualne igrupowe dla uczniow;l) porady, konsultacje i warsztatv Jr" rodziców;

'' :;§:Jr'ilie 
obiadów rin"n,o*,nv ch pzezMoPs iz pozyskiwanych z funduszy od

n) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym w ramach akcji charytatywnych;o) pomoc w uzyskaniu stypendium tut zasiłku szkolnego.

§ 2. ust. 7 pkt7.4 otrzymuje brzmienie:

;ffi:psychologiczno-pedagogiczna i socjatna w szkole moze być udzielana na wniosek:

11.

a)

b)

c)
rodzicow l prawn ych opiekunów;
nauczyciela, w szczegótności nauczyciela uczącego ucznia i nauczycielaprowadzącego zajęcia specjalisty 

"rńu;pedagoga, psychologa, togopeOi, doradcy zawodowego;dyrektora p rzedszkola, szioły luń' plu lo*r.i;

;:"r'"-.'łi"-i 
Środowisk 

^ 
,^uĆ..^iia-iii"nowania lub higienistki szkolnej;

asystenta edukacji romskiej;
pracown ika socjalnego;
asystenta rodziny;
kuratora sądowego;
pomocy nauczyciela.

§ 2. ust. 7 pkt7.5 g uchylony.

13.S Z. ust.7 pkt7,l2otrzymuje brzmienie:

:; T"..HYch 
o l o g iczn o -P e o a g o gi"r-n 

"jest 
u dz ie l an a zi n i cj a tywy:

b) rodziców ucznia;
c) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

:[l,:ńlciela, 
wYchowawcY g'p' *y"howawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalisty cznej;
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i wych owa n i" l uu r, i g ie n istk i szło t n ó ;

h) kuratora sądowego;
i) pracownikasocjalnego;
j) asystenta edukacji romskiej;
k) pomocy nauczyciela.

d)

e)

D
g)

h)

i)

j)

k)

l)

12.



14. § 2. ust. 7 pkt 7.13 otrzymuje brzmienie:
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie biezącej pracy
z uczniem orazw formie:
a) klas terapeutycznych;
b) zĄęć rozwijĄących uzdolnienia;
c) zajęc dyd a ktyczn o-wyrówn awczych ;

d) zĄęć s pe cj a l i sty czny ch ko re kcyj n o- ko m pe n s a cyj nych, l o g o ped yczn ych,
socj oterape utycznych oraz i n nych zajęc o ch a rakte rze te ra pe utycznym ;

e) warsztatow;
f) porad i konsultacji.

15. § 2. ust. 7 pkt 7.31 otrzymuje brzmienie:
Do zadan nauczycieli i specjalistów nalezy.
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;
2) r ozpoznawa n ie i ndywi d u al nych m ozl iwości psych ofizy czny ch u czn i ów;

3) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) prowadzenie obsenruacji pedagogicznej zakończonĄ analizą i oceną gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkola);
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie biezącej pracy zuczniaml mającej na

celu rozpoznawanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas 1-1ll - ryzyka wystąpienia

specyficznych trudności w uczeniu się;
b) szczególnych uzdolnień.

16. § 2. ust.7 pkt7.32 otrzymuje brzmienie:
Do zadan wychowawcy klasy należy.
1) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogicznąw trakcie biezącej pracy z uczniem;
2) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w formach wymienionych w § 2. ust. 7 pkt7.13;
3) przedstawienie dyrektorowi projektu form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, okresu
ich udzielania oraz wymiaru godzin , w których poszczególne formy będą realizowane;
4) współpracaz rodzicami ucznia i innymi nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi
zĄęcia z uczniem,,

5) informowanie rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną;
6) uwzględnienie wniosków zawańych w prowadzonej dokumentacji pedagogicznej
w planowaniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejny okres;

17. § 2. ust. 7 pkt 7.33 otrzymuje brzmienie:
Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności.
1) prowadzenie badań i działan diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moźliwości
psychofizycznych ucznióww celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz
wspierania mocnych stron uczniów;



2) diagnozowanie sytuacjiwychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
w celu rozwiązywania problemow wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielan ie pomocy psycholog iczno-pedagog icznej w formach odpowied n ich
do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działan zzakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży,,

5) m i n im a l izowa n ie skutkow zaburzen rozwoj owych, zapob iega n ie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie roznych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkol nym uczn iow;

6) inicjowanie i prowadzenie działan mediacyjnych i interuvencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
mozliwości, predyspo zy Ąi i uzdol n ień uczn iów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawcow grup wychowawczych i innych
specjalistow w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17, § 2. ust. 7 pkt 7.34 otrzymuje brzmienie:
Do zadan dyrektora nalezy.
1 ) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
2) ustalanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów ich udzielania

iwymiaru godzin;

3) informowanie rodziców ucznia w formie pisemnej, o ustalonych dla ucznia formach, okresie
udziela n i a pomocy psycho log iczno-ped agog icznej o raz wym ia rze godzin.

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w
Łodzi

§5

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

P rzewod n iczący Rady Pedagog icznej
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