
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU NR 2/2019/2020 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ  
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE 
Z DNIA 11.09.2019 r. 

 
Uchwała nr 6/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze 
z dnia 11.09.2019 r. 

 
w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Przedszkola 
Podstawa prawna: art. 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r.; poz. 1148 ze zm.)   
 

§ 1 
Rada Pedagogiczna uchwala następujące zmiany w Statucie Gminnego Przedszkola 
Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze: 
 
§ 17 pkt 1 oraz pkt 2 uzyskują brzmienie: 
 

„1. Liczba miejsc w przedszkolu według arkusza organizacyjnego wynosi 145. 
         2. Przedszkole posiada 6 oddziałów całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu.”  
 
§ 15 dodaje się pkt 7 który uzyskuje brzmienie: 
 

„7. Dyrektor przedszkola powierza nauczycielowi funkcję opiekuna oddziału 
przedszkolnego i określa zakres zadań z tytułu pełnienia tej funkcji. 

 
§ 26 dodaje się pkt 17, 18, 19, 20 które uzyskują brzmienie: 

 
„17. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, który pełni funkcję opiekuna oddziału 
przedszkolnego. 
 
18. Nauczyciel pełniący funkcję opieki nad oddziałem przedszkolnym koordynuje pracę 
oddziału przedszkolnego i planuje pracę oddziału. 
 
19. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym: 

1) ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb 
 i zainteresowań dzieci; 

2) sporządza miesięczne plany pracy oddziału z uwzględnieniem zadań profilaktyczno-
wychowawczych; 

3)  współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnia i koordynuje realizowane przez 
nich działania opiekuńczo-wychowawcze; 

4)  współdziała ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb 
wychowanków; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informuje ich o postępach 
dzieci oraz działaniach podejmowanych przez przedszkole; 

6) włącza rodziców w realizację programów pracy przedszkola, w tym w szczególności we 
wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony 
ich zdrowia; 

7)  przygotowuje i prowadzi spotkania z rodzicami; 
8)  prowadzi dokumentację wychowawcy grupy; 
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    20. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym otacza indywidualną opieką  
wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie 
 z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział przedszkolny.” 

 
 
 

§ 2. 
 
 

Pozostałe zapisy Statutu Przedszkola pozostają bez zmian. 
 

§ 3. 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. 
 

 
§ 4. 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 
 


