UCHWAŁA Nr 15/2021/2022
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Psarach
z dnia 24.04.2022r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej w Psarach
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo
oświatowe (Dz .U. z 2021 r. poz. 1082 ) oraz § 167 ust. 5 statutu Szkoły Podstawowej w Psarach
uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej w Psarach wprowadza się następujące zmiany:
1. W dziale I rozdział 1 §1
a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu
„10a. W szkole mogą być prowadzone oddziały przygotowawcze dla uczniów cudzoziemskich
nieznających języka polskiego lub znających język polski w stopniu niewystarczającym do
korzystania z nauki.”
b) w ust. 12 po słowie ogólnodostępne skreśla się kropkę i dodaje słowa: „oraz oddział
przygotowawczy dla cudzoziemców.”
2. W dziale I rozdział 3 §4 po ust. 2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku, gdy do szkoły uczęszczają uczniowie cudzoziemscy, dodatkowo do zadań
szkoły należy:
1)

wspieranie ucznia cudzoziemskiego w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach;

2)

budowanie przyjaznego środowiska uczniowi cudzoziemskiemu

3)

dostosowanie procesu dydaktycznego oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb
możliwości ucznia cudzoziemskiego;

4)

kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości, językowej, historycznej i kulturowej poprzez
włączanie treści programowych w nauczaniu zintegrowanym
i
przedmiotowym oraz w działania wychowawcze prowadzone na podstawie Programu
wychowawczo-profilaktycznego;

5)

identyfikowanie potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz stosownie do wyników diagnoz
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)

włączanie uczniów cudzoziemskich do aktywnego udziału w życie szkoły;

7)

organizacja i prowadzenie dodatkowych lekcji języka polskiego;

8)

organizacja i realizacja zajęć wyrównawczych w przypadku wystąpienia różnic programowych
wynikających z nauki w odmiennych systemach oświatowych;

9)

zapewnianie pomocy nauczyciela władającego językiem ucznia i komunikatywnym językiem
polskim w celu ułatwienia porozumiewania się uczniowi cudzoziemskiemu z sytuacjach
szkolnych.”

i

3. W dziale III rozdział 4 §24 po ust. 5 dodaje się ust.5a w brzmieniu
„5a) uczniowi z Ukrainy przyjętym do szkoły w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem
zbrojnym, na podstawie oświadczenia rodziców/osoby upoważnionej do opieki.”
W dziale XVI rozdział 1 wprowadza się §162 w brzmieniu:

„§162 Szkoła posiada sztandar szkoły:

1) awers sztandaru zawiera: na czerwonym tle, pośrodku godło państwa w kolorze
srebrnym.
2) rewers sztandaru zawiera kolorowy okrągły wizerunek patrona z biało czerwona flagą u
dołu wizerunku, nad wizerunkiem napis złotymi literami „SZKOŁA PODSTAWOWA” i
pod wizerunkiem napis: „im.marszałka Józefa Piłsudskiego” Psary 2020”.
3) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez
dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim
posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzyosobowych
składów;
4) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w
szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy
najstarszej szkoły wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym
zachowaniu;
5) skład osobowy pocztu sztandarowego:
a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
b) Asysta - dwie uczennice;
6) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny
na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
7) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego
zakończenia roku szkolnego);
8) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
9) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
10) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia
do lewego boku i białe rękawiczki;
11) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie
innych szkół i instytucji lub organizacji;
12) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą
(orłem);
13) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie
sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
14) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru
wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy
podaje osoba prowadząca uroczystość;
15) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego.
Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla
sztandar;
16) sztandar oddaje honory:
a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
b) w czasie wykonywania „Roty”,
c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych i ósmych,
e) podczas opuszczenia trumny do grobu,
f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
h) w trakcie uroczystości kościelnych.
5.

W dziale XVIII wprowadza się po §169 dodaje się:
„Uczniowie z Ukrainy

§ 170. Ilekroć w rozdziale jest mowa o:
1)

szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty Ukrainy;

2)

dokumentach – należy przez to rozumieć świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument
stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji w placówce oświatowej w
Ukrainie oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne
oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej, złożone przez rodzica lub osobę upoważnioną
do opieki;

3)

miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ucznia z Ukrainy;

4)

Oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w
systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania
z nauki, jak również wykazują zaburzenia w
komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich
potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.

§ 171. Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest
nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do
szkoły.
§ 172. 1. O przyjęciu dziecka/ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor
szkoły.
2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły na podstawie dokumentów, o
których mowa w § 164a pkt 4 statutu.
3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub do oddziału
przygotowawczego na podstawie dokumentów, o których mowa w § 164a pkt 4 statutu, a także z
uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia/osoby upoważnionej do opieki albo
pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.
4. Kwalifikacji ucznia do oddziału przygotowawczego dokonuje komisja kwalifikująca powołana
przez dyrektora. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli oraz pedagog lub
psycholog.
§ 173. Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest
nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do
szkoły.
§ 174. W okresie od 24 lutego 2022 r. do odwołania liczebność uczniów w poszczególnych
oddziałach może wynosić w oddziałach klas I – III 29 uczniów, w tym nie więcej niż 4 uczniów
będących obywatelami Ukrainy. W przypadkach, gdy liczebność klas I -III była uprzednio
zwiększona, to liczba uczniów w tych klasach po przyjęciu odpowiednio 3 lub 2 uczniów nie może
przekroczyć 29 wychowanków;

§ 175. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów na zajęciach świetlicowych
pozostających pod opieką jednego nauczyciela, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów
będących obywatelami Ukrainy.
2. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych,
pozostających pod opieką jednego nauczyciela, może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów
niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy,
§ 176. Organizacja procesu kształcenia w oddziale przygotowawczym
1.

2.

3.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów
nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia
ucznia.
Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w
tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin:

1) w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
2) w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;
3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
4. W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio
dla klas:

1) I–III szkoły podstawowej;
2) IV–VI szkoły podstawowej;
3) VII i VIII szkoły podstawowej;
5. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25 osób.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje ramowy plan nauczania dla oddziałów przygotowawczych oraz programy
nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych, przedstawionych przez nauczycieli lub zespół
nauczycieli.
7.

Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału
przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb
edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.

8.

Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym, o którym
mowa w ust. 7 podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub
psychologa.

9.

W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka
polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki
języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust.
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i
2473), w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

§ 177. 1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym
do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego
w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w
wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godziny lekcyjne tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego
ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły.
§ 178. 1. W celu uzupełnienia różnic programowych z poszczególnych edukacji organ
prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.
2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w
grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny
lekcyjnej tygodniowo.

3.Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

4.Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 175 i § 176 nie może być wyższy
niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.
§ 177. Uczniom będącym obywatelami Ukrainy, spełniających kryteria dostępu do pomocy, o
których mowa w art. 90b – w powiązaniu z art. 90c ust. 2 oraz art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty mogą być przyznane świadczenia pomocy o charakterze socjalnym, tj. :
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

§ 178. 1. Zasady klasyfikowania, promowania i oceniania uczniów z Ukrainy.
a) w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału
przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej, jeśli rada pedagogiczna uzna, że nie zna on
języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki
lub zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie
klasyfikacji rocznej tego ucznia.
b) Uczeń, który nie podlega klasyfikacji rocznej, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do
oddziału przygotowawczego. Jego zawartość jest określona w rozporządzeniu. Zaświadczenie
podpisuje dyrektor szkoły.
2. Uczniowie uczęszczający do odzziałów ogólnodostepnych podlegaja klasyfikowaniu na podstawie
odrębnych przepisów”

§ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
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