
  Aneks nr1 

  do 

STATUTU 

Publicznego Przedszkola w Zębowicach



Podstawa  prawna  Ustawa  o  Systemie  Oświaty  art.  60  ust.  3  Ustawy  o  systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

W  kolumnie  pierwszej  zostały  wskazane  dotychczasowe  zapisy  w  statucie.  W 
kolumnie drugiej zmiany, jakie należy wprowadzić, a w trzeciej podstawa prawna. 
(W przypadku cytowanej UoSO oraz przywoływanych artykułów należy rozumieć 
przepisy z nowelizacji tej ustawy wynikające ze zmian z dnia 19 marca 2009 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 
56, poz. 4580)

Dotychczasowy zapis Zmiana Podstawa prawna
Nie było Warunki i tryb 

przyjmowania uczniów do 
oddziału 
międzynarodowego

Art. 7b ust. 1 UoSO

Nie było Organizacja publicznego 
punktu lub zespołu 
przedszkolnego

Art. 14a UoSO oraz 
Rozporządzenie MEN w 
sprawie rodzajów innych 
form wychowania 
przedszkolnego, 
warunków tworzenia i 
organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania 
(Dz. U. Nr 83, poz. 693)

Zatwierdzenie arkusza 
organizacji szkoły po 
zaopiniowaniu przez 
Kuratora Oświaty

Zatwierdzenie arkusza 
organizacji przez organ 
prowadzący

Art. 31 ust. 6a UoSO

Opiniowanie arkusza 
organizacji szkoły przez 
Kuratora Oświaty

uchylony Art. 31 ust. 6a UoSO

W kompetencjach Rady 
Pedagogicznej:

Uchylony na rzecz prawa 
nauczyciela do wyboru 

Art. 22a ust. 1 UoSO



- ustalanie przedszkolnego 
zestawu podręczników

podręcznika spośród 
dopuszczonych do użytku 
szkolnego

W kompetencjach Rady 
Pedagogicznej:
- ustalenie szkolnego 
zestawu programów 
nauczania

Uchylone kompetencje 
Rady Pedagogicznej na 
rzecz zadania dyrektora o 
dopuszczaniu 
zaproponowanego przez 
nauczyciela programu 
nauczania do użytku 
szkolnego, po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej

Art. 22a ust. 1 UoSO

Zakres zadań nauczyciela
Realizowanie zajęć 
opiekuńczych i 
wychowawczych 
uwzględniających potrzeby 
i zainteresowania uczniów

Art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. A i 
b KN

Zakres zadań nauczyciela
Przeprowadzanie diagnozy 
przedszkolnej w roku 
poprzedzającym naukę w 
klasie pierwszej szkoły 
podstawowej

Podstawa Programowa
§ 5 pkt 10 lit. D 
Rozporządzenia MEN w 
sprawie rodzajów innych 
form wychowania 
przedszkolnego, 
warunków tworzenia i 
organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania 
(Dz. U. Nr 83, poz. 693)

Realizacja obowiązku 
przygotowania 
przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego, 
obowiązku nauki poza 
szkołą

Wpisanie do zadań 
dyrektora szkoły wyrażenie 
zgody na realizację 
obowiązku szkolnego lub 
obowiązku przygotowania 
przedszkolnego poza 
szkołą

Art. 16 ust. 8 UoSO

Nie było W kompetencjach Rady 
Pedagogicznej:
- zgoda na uruchomienie 
oddziału 
międzynarodowego
- cofnięcie zgody na 
uruchomienie oddziału 
międzynarodowego

Art. 7a ust. 6 pkt 1 UoSO
art. 7c ust. 1 pkt 3 UoSO



Zadania: zespołu 
nauczycielskiego, zespołu 
przedmiotowego, zespołu 
problemowo-zadaniowego.
Było: ustalenie zestawu 
programów nauczania dla 
danego oddziału bądź jego 
modyfikacja

Opiniowanie programu z 
zakresu kształcenia 
ogólnego przed 
dopuszczeniem do użytku 
w przedszkolu

§ 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 3 
Rozporządzenia MEN w 
sprawie dopuszczenia do 
użytku w szkole 
programów wychowania 
przedszkolnego i 
programów nauczania oraz 
dopuszczenia do użytku 
szkolnego podręczników 
(Dz. U. Nr 89, poz. 730)
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