
UCHWAŁA NR  28/2021/2022
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.K.K.BACZYŃSKIEGO

W PIŁAWIE GÓRNEJ
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego 
w Piławie Górnej

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   Statutu Szkoły im.K.K.Baczyńskiego  w Piławie
Gó� rnej, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.
W statucie Szkoły Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej wprowadza się

następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do  podania jego treści do publicznej wiadomości. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

         ...............................................
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego 
w Piławie Górnej

Danuta Zaręba



Zał. nr 1 do Uchwały nr 28/ 2021/2022 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
 im.K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej

Aneks nr 1
do Statutu Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

W  statucie  Szkoły  Podstawowej  im.K.K.Baczyńskiego  w  Piławie  Górnej  wprowadza  się
następujące zmiany:

w § 49 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

Rozdział 5a
Tworzenie oddziałów przygotowawczych

§ 49a. 1. Szkoła może organizować oddziały przygotowawcze.

2. Odział przygotowawczy może być utworzony w trakcie trwania roku szkolnego.

3. Do oddziału przygotowawczego są kierowani uczniowie, którzy:

1)  podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,

2) pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

3) nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania 

z nauki,

4)  wykazują  trudności  w  komunikacji  oraz  trudności  adaptacyjne  związane  z  różnicami

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

4. Dyrektor szkoły, który będzie przyjmował uczniów do oddziału przygotowawczego:

1) kwalifikuje uczniów do odpowiedniego poziomu klasy zgodnie z obowiązującym prawem;

2) współpracuje z organem prowadzącym w zakresie uzyskania zgody na powstanie w szkole

oddziału lub oddziałów przygotowawczych;

3) tworzy arkusz  organizacji  pracy  szkoły lub  aneks  do arkusza  na  dany rok szkolny,  w

związku z utworzeniem oddziału przygotowawczego;

4) powołuje  zespół  nauczycieli,  w  składzie  dwóch  nauczycieli  uczących  pedagog  

lub psycholog, do kwalifikacji uczniów do oddziału przygotowawczego.

5. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekroczyć 25 uczniów.

6. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych  w roku szkolnym,  w którym uczeń został  zakwalifikowany  do oddziału

przygotowawczego.  Okres  nauki  ucznia  w  oddziale  przygotowawczym,  w  zależności  

od  postępów  w  nauce  ucznia  i  jego  potrzeb  edukacyjnych,  może  zostać skrócony  albo

przedłużony,  nie  dłużej  niż  o  jeden  rok  szkolny.  Decyzję  o  skróceniu  albo  przedłużeniu



okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek

nauczycieli, którzy uczą ucznia, pedagoga lub psychologa. 

7. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych

zajęć  edukacyjnych,  którzy  mogą być wspomagani  przez  osobę władającą  językiem kraju

pochodzenia ucznia.

8. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym:

1) mają charakter integracyjny;

2) prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem

języka polskiego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb

rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów,  w  miarę

możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły;

3) przygotowują uczniów do nauki w polskiej szkole.

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,  zgodnie  z  obowiązującym

rozporządzeniem w wymiarze nieograniczonym, nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

10. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym szkoły

podstawowej przeznacza się w wymiarze tygodniowym:

1) w klasach I–III – nie mniej niż 20 godzin;

2) w klasach IV–VI – nie mniej niż 23 godziny;

3) w klasach VII i VIII – nie mniej niż 25 godzin.

11. W oddziale przygotowawczym w Szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach

łączonych odpowiednio w poziomach:

1) klas I–III;

2) klas IV–VI;

3) klas VII i VIII.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11 kwietnia 2022 roku przyjęto Aneks nr 1 do Statutu
Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.


