
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 nr 9/2021 z dnia 14.09.2021  

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 24    
z Oddziałami Integracyjnymi om. Janusza Korczaka w Radomiu 

w sprawie zmian w procedurze 
 
 
 
 
 

 Aneks nr 1 do Procedury organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej  

w  Przedszkolu Publicznym nr 24 z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka  

w Radomiu 

 

 W obowiązującej procedurze organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej  

w  Przedszkolu Publicznym nr 24 z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka  

w Radomiu wprowadza się zmiany. 

  

W podstawie prawnej z: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327, z 2021 r. poz. 4, 1237 ze zm.) na Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie 

Oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237.). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 532) na 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku  

w  sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591  

z późn. zm Dz. U. 2018, poz. 1647;Dz. U. 2019, poz. 323; Dz. U. 2020, poz. 1280 ).  

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz. 1113) na Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1309). 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 



przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz poz. 1170 ze zm.) na  Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2019, poz. 1664). 

 

W procedurze wprowadza się następujące zamiany: 

1. w  paragrafie 1 punkt 2 dodaje się zapis o brzmieniu: 

 z zaburzeń zachowania lub emocji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

………………………………………….. 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

  


