
UCHWAŁA NR  6/2018/2019 

 

RADY PEDAGOGICZNEJ  

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 231 W ŁODZI 

Z DNIA  30.08.2018r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 231 

 

Na podstawie art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe                                                         
(Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) 

uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 231 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 25 dodaje się pkt  

7. Zakres zadań logopedy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy dzieci oraz poziomu rozwoju językowego dzieci 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców                                      

w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we  współpracy z rodzicami dzieci 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy                                         

psychologiczno-pedagogicznej w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka                                 

w tym barie i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

8. Zakres zadań terapeuty  pedagogicznego: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w  uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

przedszkola 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, 

we współpracy z rodzicami dzieci 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy                                         

psychologiczno-pedagogicznej w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka                                

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

 



2) w § 22  

a) ust 6 otrzymuje brzmienie  

6. W przypadku zalegania z opłatami za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie Przedszkole 

będzie dochodzić zwrotu należnych kwot w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. 

 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie 

8. Zapłata należności za korzystanie z przedszkola i wyżywienie wnoszona jest z dołu, w terminie 

ustalonym w umowie korzystania z usług przedszkola i Regulaminie korzystania z wyżywienia                

w Przedszkolu Miejskim Nr 231 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r. 

 

 

                                          Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

 

Jadwiga Kwiatkowska 

 
 


