
 

 

 
Zmiany wprowadzone w Statucie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyko w w 
Mysiadle Uchwałą nr 9/21/22 oraz Uchwałą nr 2/22/23: 
 

1. w treści rozdziału IV Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w § 29 Zadania 
nauczycieli specjalistów dodaje się ustęp 5:  

Pedagog specjalny 

1) w szkole zatrudnia się pedagoga specjalnego; 

2) do zadan  pedagoga specjalnego nalez y: 

a) wspo łpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w: 

- rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działan  w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznio w w z yciu szkoły 

oraz dostępnos ci osobom ze szczego lnymi potrzebami, 

- prowadzeniu badan  i działan  diagnostycznych związanych 

z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz moz liwos ci psychofizycznych ucznio w w celu okres lenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowan  i uzdolnien  ucznio w oraz przyczyn 

niepowodzen  edukacyjnych lub trudnos ci w funkcjonowaniu ucznio w, 

w tym barier i ograniczen  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w z yciu szkoły, 

- rozwiązywaniu problemo w dydaktycznych i wychowawczych ucznio w, 

- okres laniu niezbędnych do nauki warunko w, sprzętu specjalistycznego 

i s rodko w dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moz liwos ci psychofizyczne ucznia; 

b) wspo łpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

c) wspieranie nauczycieli, wychowawco w i innych specjalisto w w: 

- rozpoznawaniu przyczyn niepowodzen  edukacyjnych ucznio w lub 

trudnos ci w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczen  utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w z yciu szkoły, 



 

 

- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpos redniej pracy 

z uczniem, 

- dostosowaniu sposobo w i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego moz liwos ci psychofizycznych, 

- doborze metod, form kształcenia i s rodko w dydaktycznych do potrzeb 

ucznio w; 

d) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ucznio w 

i nauczycielom; 

e) wspo łpraca, w zalez nos ci od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placo wkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

szkołami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem 

socjalnym, asystentem rodziny); 

f) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych wyz ej zadan . 
 

2. w treści rozdziału V Uczniowie w § 34. ust. 4 pkt. 7 otrzymuje zapis: 
 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z urządzen  telekomunikacyjnych bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyz ur na przerwie, w tym 

nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych. 

 
3. w treści rozdziału VI Wewnątrzszkolny system oceniania w § 41. ust. 19 pkt. 

2a otrzymuje zapis: 
 

S wiatło zielone – uczen : 

 - Okazuje szacunek innym, postępuje fair play, 

- Wykonuje polecenia nauczyciela bez potrzeby powtarzania,  

- Zgodnie wspo łpracuje,  

- Przed lekcją spokojnie ustawia się przed klasą,  

- Kulturalnie spoz ywa posiłki,  

- Dba o porządek w swoim otoczeniu,  

- Dba o bezpieczen stwo swoje i innych 

 
4. w treści rozdziału III Organizacja pracy szkoły dodaje się § 11a Organizacja 

pracy szkoły w przypadku zawieszenia zajęć: 



 

 

1. W celu zapewnienia uczniom prawa do nauki w przypadku zawieszenia zajęc  w 

szkole organizuje się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległos c .  

2. Zajęcia w szkole zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym 

terenie:  

1) zagroz enia bezpieczen stwa ucznio w w związku z organizacją i przebiegiem 

imprez ogo lnopolskich lub międzynarodowych,  

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w kto rych są prowadzone 

zajęcia z uczniami, zagraz ającej zdrowiu ucznio w,  

3) zagroz enia związanego z sytuacją epidemiologiczną,  

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagraz ającego bezpieczen stwu lub zdrowiu 

ucznio w.  

3. W przypadku zawieszenia zajęc  na okres powyz ej dwo ch dni dyrektor szkoły 

organizuje dla ucznio w zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległos c . Zajęcia te są organizowane nie po z niej niz  od trzeciego dnia zawieszenia 

zajęc . 

4. W szczego lnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzo r 

pedagogiczny moz e odstąpic  od organizowania dla ucznio w zajęc  z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległos c . 

5. Organizacja zajęc  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległos c : 

1)  Szkoła w realizacji kształcenia na odległos c  wykorzystuje wyłącznie platformę 

internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwero w Office– 

365 i e-dziennik. 

2)  Praca szkoły odbywa się w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Dotyczy to 

wszystkich lekcji i zajęc  prowadzonych w szkole. O zasadnos ci prowadzenia zajęc  

dodatkowych (np. ko ł zainteresowan ) z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległos c  decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

3)  Kształcenie na odległos c  polega na prowadzeniu lekcji online ze wszystkich 

przedmioto w lub przesyłaniu materiało w do samodzielnej pracy ucznio w w 

domu z zapewnieniem wsparcia przez nauczycieli. 



 

 

4)  Nauczyciele przygotowują materiały edukacyjne w oparciu o realizowany 

dotychczas program, dostosowując je do kształcenia na odległos c . 

5)  Częs c  lekcji odbywa się online (w czasie rzeczywistym), jednak nie więcej niz  

70% obowiązkowych zajęc  edukacyjnych w tygodniu.  

6)  Pozostałe lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym według schematu: na 

początku lekcji nauczyciel łączy się online z klasą, pobiera listę obecnos ci, podaje 

cele lekcji, udziela wskazo wek oraz przekazuje materiały do pracy samodzielnej. 

W pozostałym czasie nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznio w, słuz y radą, 

wsparciem i pomocą (na czacie, online). 

6. Sposo b potwierdzania uczestnictwa ucznio w w zajęciach realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległos c : 

1) głosowe  potwierdzenie obecnos ci przez ucznia na początku lekcji, w miarę 

moz liwos ci przy włączonej kamerze, 

2) aktywne uczestnictwo w lekcji: udzielanie odpowiedzi na pytania kontrolne 

zadawane przez nauczyciela. 

7. Pozostałe zasady organizacji pracy szkoły w przypadku zawieszenia zajęc  okres la 

odrębny dokument. 

8. Szkoła podsiada opracowane szczego łowe zasady prowadzenia zajęc  na odległos c , 

kto re obejmują następujące obszary: 

1) Obowiązki wychowawco w w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania; 

2) Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w czasie kształcenia na 

odległos c ; 

3) Szczego łowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległos c . 

 


