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UCHWAŁA NR 14.2021.2022.SP 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

z dnia 26 maja 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP.  

 

Na podstawie:  

art. 72 ust. 1 i art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082, z 2022 r. poz. 655.) 

ustala się co następuje:  

 

§ 1. 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdza zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Wprowadzone w trakcie roku szkolnego zmiany 

spowodowane są koniecznością pomocy uchodźcom  z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.  

 

§ 2. 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Halinowie po § 52 wprowadza się § 52a o brzmieniu: 

„§ 52a 

1. W szkole może być zorganizowany oddział przygotowawczy dla uczniów nie znających języka 

polskiego, przybywających z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa.  

2. Oddział przygotowawczy może być zorganizowany za zgodą organu prowadzącego szkołę.   

3. Oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego.  

4. Do oddziału przygotowawczego mogą uczęszczać uczniowie zapisani do innej szkoły lub innych 

szkół. 

5. Uczniów niebędących obywatelami polskimi do oddziału przygotowawczego kwalifikuje zespół 

powołany przez dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub 

psycholog. Znajomość języka polskiego jest badana w formie rozmowy z uczniem. 

6. Oddział przygotowawczy może liczyć do 25 uczniów. Dopuszcza się nauczanie w klasach 

łączonych: 

a. I-III, 

b. IV-VI, 

c. VII-VIII. 

7. Wymiar zajęć w oddziale przygotowawczym wynosi: 

a. dla klas I-III – co najmniej 20 godzin tygodniowo, 

b. dla klas IV-VI – co najmniej 23 godziny tygodniowo, 

c. dla klas VII-VIII – co najmniej 25 godzin tygodniowo. 

8. Tygodniowy wymiar godzin ustalony przez dyrektora określa arkusz organizacji szkoły. 

9. Zajęcia w oddziale przygotowawczym mają charakter integracyjny, przygotowują uczniów do nauki 

w polskiej szkole. Prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania z zakresu kształcenia 
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ogólnego dostosowywane pod względem zakresu treści nauczania, metod i form do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

10. Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie 

ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Wymiar godzin nauczania 

jest nieograniczony, nie mniejszy niż 6 godzin tygodniowo. Pozostały wymiar godzin jest 

wykorzystany na inne zajęcia. 

11. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez wolontariuszy władających językiem 

ukraińskim. 

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

wychowawczych 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. Decyzję 

o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada 

pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa. 

13. Sposób diagnozowania umiejętności uczniów oraz określania ich postępów w nauce, w 

szczególności w zakresie nauki języka polskiego, odbywa się na zasadach określonych w rozdziale: 

Zasady oceniania bieżącego w trybie stacjonarnym. 

14. Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na warunkach 

określonych dla uczniów polskich. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy 

organizowana jest w szczególności w związku z doświadczeniem migracyjnym”. 

§ 3. 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Halinowie w § 108 w punkcie 1 dodaje się na końcu zdanie o brzmieniu: „W przypadku oceniania 

bieżącego uczniów oddziałów przygotowawczych dopuszczalna jest dowolna ilość ocen cząstkowych” 

§ 4. 

Zmiany wprowadzone są z dniem uchwalenia.  

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

Lidia Kołakowska 

 

 

 


