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 ANEKS NR 1 
DO 

STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA PALCZEWSKIEGO 

W DRYGAŁACH 

 

Stan prawny: obowiązuje od 12 kwietnia 2018r. 

 

1. W Statucie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) W Rozdziale II § 6 po ustępie 3. dodaje się ustęp 3a. w następującym brzmieniu: 

 

3a. W szkole realizowane są cele i zadania w zakresie opieki nad uczniami 

z niepełnosprawnością intelektualną: 

1) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 

2) przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnorodnych prac mających 

na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia; 

3) utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez uczniów na wcześniejszych 

etapach edukacyjnych; 

4) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na równi z innymi 

członkami danej zbiorowości, pełnienie określonych ról społecznych oraz przygotowanie 

do załatwiania różnych spraw osobistych w instytucjach i urzędach; 

5) osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę indywidualnych 

możliwości uczniów; 

6) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory 

i podejmowane decyzje; 

7) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego; 

8) rozwijanie kreatywności uczniów oraz uzdolnień i zainteresowań; 

9) doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej oraz działania prozdrowotne; 



10) tworzenie warunków zapewniających uczniowi komfort psychiczny i poczucie 

bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących 

jego umiejętności samoobsługowe oraz zaradność życiową; 

11) zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, 

zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej ocenie jego rozwoju; 

12) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się uczniów (w tym, jeśli to 

konieczne, wspomagających sposobów porozumiewania się), a także umiejętności 

czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, 

przydatnych w dorosłym życiu; 

13) umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz 

zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego 

(turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe, kulturalne i inne); 

14) stwarzanie warunków do poznawania przyrody, wychowanie do życia w harmonii 

z przyrodą, kształtowanie postawy proekologicznej; 

15) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej regionu i kraju; 

16) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i faktem, że niepełnosprawność intelektualna 

nie może być przyczyną żadnej dyskryminacji, uczenie rozumienia swoich praw 

i umiejętności ich egzekwowania; 

17) zapoznawanie uczniów z organizacją życia społecznego i podstawowymi zasadami 

funkcjonowania państwa; 

18) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi 

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. 

 

2) W § 88 ust. 1 pkt 6 przyjmuje brzmienie: 

 

6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie 

i formie, tj. usprawiedliwienie nieobecności przez rodziców w formie pisemnego 

wyjaśnienia przyczyny: informacji na kartce, sms-a, e–dziennika i w formie ustnej: podczas 

spotkania z wychowawcą lub rozmowy telefonicznej, w ciągu 7 dni od czasu powrotu 

ucznia do szkoły. 

 

3) W § 91 ust. 1 po słowach „o których mowa w” dodaje się: § 88 ust. 1. 

 

 

Aneks przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 12 kwietnia 2018r. (Załącznik do uchwały 

nr 16/2017/2018). 

 


