
ANEKS  

DO STATUTU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  

W PUŁAWACH 

wprowadzony uchwałą nr 16/2020/2021 z dnia 14.09.2020 r. 

 

DZIAŁ I 

Rozdział 1 

W § 2, punkt 8, podpunkt 2 

skreśla się zapis: „w której prowadzone są oddziały przedszkola specjalnego”  

 

DZIAŁ I 

Rozdział 1 

W § 2, punkt 8, podpunkt 16 

skreśla się zapis: „okres wychowania przedszkolnego”  

 

DZIAŁ I 

Rozdział 1 

Skreśla się§ 6.1 

„§ 6.1. Oddziały przedszkola specjalnego w szkole podstawowej  

2. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku do 6 lat, a w przypadku odroczenia 

obowiązku nauki, pobyt dziecka w przedszkolu może trwać do 9 roku życia.  

4. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 5 godzin.  

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w zakresie indywidualnego wspierania 

rozwoju dziecka jest dostosowywany do możliwości rozwojowych dzieci i może wynosić:  

1) dla dzieci w wieku 3-4 lata do 15 min;  

2) dla dzieci w wieku 5-6 lat do 30 min;  

3) dla dzieci powyżej 6 lat do 45 min.  

6. Przedszkole jest placówką nieferyjną.  

7. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka w wymiarze 5 godzin zegarowych jest 

bezpłatny.” 

 

DZIAŁ I 

Rozdział 2 

W § 7, punkt 3 

dodaje się zapis: „pracownik pomocniczy gastronomii” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 10  

W § 46, punkt 1, podpunkt 2 

Skreśla się literę a 

a) „w formie preorientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym”; 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 10  

W § 46, punkt 1 

Skreśla się podpunkt 3 i 4 



„3) preorientację zawodową w oddziale przedszkolnym stanowi ogół działań 

wychowawczych realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego, 

podejmowanych przez wychowawców i rodziców ukierunkowanych na zbliżanie dzieci  

w wieku przedszkolnym do środowiska pracy;  

4) celem preorientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym jest wstępne zapoznanie 

wychowanków z wybranymi zawodami najbliższemu ich otoczeniu oraz kształtowanie 

postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań  

i uzdolnień”; 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 10  

W § 46 

Skreśla się punkt 3 

„3. Preorientacja zawodowa:  

1) prowadzona jest w oddziałach przedszkolnych;  

2) ma na celu:  

a) kształtowanie proaktywnych postaw wychowanków wobec pracy i edukacji ze zwróceniem 

uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;  

b) samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, 

doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;  

c) szacunku do pracy innych;  

d) umiejętności współdziałania;  

e) poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 

stron i ograniczeń, wiedzy, umiejętności i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, 

stanu zdrowia;  

f) poznawanie świata zawodów i rynku pracy poprzez poznawanie zawodów, wyszukiwanie 

oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy;  

g) poznawanie rynku pracy i kształcenie potrzeby uczenia się przez całe życie;  

h) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 10  

W § 46, punkt 6 

skreśla się zapis: „przedszkolu” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47, punkt 1 

Skreśla się zapis: „ oddziału przedszkolnego” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47, punkt 8 

Skreśla się zapis: „podstawy wychowania przedszkolnego” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47 

Skreśla się punkt 9: 



9. „Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych 

dziecka/ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47, punkt 11 

Skreśla się podpunkt 1: 

1) „dla dziecka w ramach rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego – od 4 do 6 

godzin w co najmniej 2 dniach” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47, punkt 13 

Skreśla się zapis: „przedszkola”, „przedszkolnych” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47 

Skreśla się punkt 14: 

14. „Dyrektor Ośrodka ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  

w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie złożą wniosek o zawieszenie nauczania 

indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę 

zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie ucznia do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego.” 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 11 

W § 47 

Skreśla się punkt 15: 

15. „Dyrektor Ośrodka zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego 

wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole. Dyrektor Ośrodka w przypadku zawieszenia nauczania 

indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która 

wydała orzeczenie oraz organ prowadzący.” 

 

DZIAŁ VII 

Rozdział 1 

§ 78, punkt 2 

Skreśla się podpunkt 2: „salę oddziału przedszkolnego” 

 


