
 

 

Uchwała nr 7 /2022/2023 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim 

 

z dnia 27.09.2022r. 

 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

na podstawie art. 80 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświa-

towe (tj. Dz. U. 2021, poz. 1082)  Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:   

 

§ 1. W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:   

1) W § 19 dodaje się ust. od 9 do 15 w brzmieniu:  

9. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, w tym  

z niepełnosprawnością - w klasach ogólnodostępnych w formie kształcenia specjalne-

go w integracji ze środowiskiem szkolnym.  

10. Koordynatorem organizacji kształcenia specjalnego oraz wsparcia i pomocy dla 

uczniów ze szczególnymi potrzebami jest pedagog specjalny. Pedagog specjalny od-

powiada także za likwidację barier i zapewnienie dostępności cyfrowej, informacyjno-

-komunikacyjnej oraz architektonicznej, co najmniej w zakresie określonym przez mi-

nimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

11. Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształce-

nia specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami i dostarczone do szkoły  

z wnioskiem rodziców o objęcie ucznia kształceniem specjalnym.  

12. Dyrektor dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół 

nauczycieli i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i ocenę efek-

tywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Nadzoruje pracę 

tego zespołu pedagog specjalny.  

13. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:  

1. realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który za-

wiera informacje o dostosowaniu programów nauczania oraz organizacji zajęć 

szkolnych do rozpoznanych i zdiagnozowanych potrzeb ucznia;  

2. dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska uczenia się do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;  

3. zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutycz-

ne;   

4. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli uczeń takich 

zajęć potrzebuje;  

5. możliwość realizacji zajęć dydaktycznych indywidualnie lub w grupie liczącej 

do 5 uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami;  



 

 

6. możliwość zatrudnienia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje  

z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia,  

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

14. Rodzicom ucznia objętego kształceniem specjalnym, a także pełnoletnim uczniom 

objętym kształceniem specjalnym przysługuje prawo uczestniczenia w organizacji 

kształcenia specjalnego, w tym do czynnego udziału w posiedzeniach zespołu, o któ-

rym mowa w ust.11.  

15. Szczegółowe warunki organizowania oraz dokumentowania nauki i opieki uczniów 

z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowa-

niem społecznym określają odrębne przepisy.  

2) W § 20 dodaje się ust. od 10 do 18 w brzmieniu:  

10. W razie wystąpienia na terenie, w którym funkcjonuje szkoła:  

1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem 

imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;   

2. temperatury zewnętrznej lub temperatury w pomieszczeniach, w których są 

prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;  

3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;  

4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów innego niż określone w pkt 1–3   

- zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, zgodnie z trybem określonym  

w przepisach szczegółowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach.  

11. W czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.10, dyrektor organizuje dla 

uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te 

są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.  

12. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz spotkania 

uczniów, rodziców i nauczycieli związane z realizacją zadań szkoły odbywają się z wy-

korzystaniem funkcjonalności Office 365.  

1. do korzystania z platformy uprawniona jest osoba, która posiada status ucznia 

szkoły, rodzica lub nauczyciela szkoły;  

2. uprawniony do korzystania z platformy uczeń musi posiadać własny adres 

poczty elektronicznej, który umożliwi założenie indywidualnego konta, pozwa-

lającego na dostęp do zajęć realizowanych online;  

3. uprawniony do korzystania z platformy nauczyciel korzysta z założonego, in-

dywidualnego konta służbowego dla każdego z nauczycieli;  

13. Dodatkowo nauczyciele do realizacji zajęć wykorzystują bezpłatne aplikacje, pro-

gramy, generatory zadań i kart pracy, gry dydaktyczne oraz strony internetowe 

uwzględniające specyfikę danego przedmiotu rekomendowane przez ministerstwo, 

doradców metodycznych i innych specjalistów. Przed wykorzystaniem narzędzia nau-

czyciel sprawdza funkcjonalność wybranej aplikacji, możliwość skorzystania z niej 



 

 

przez każdego ucznia w klasie oraz zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami, 

bezpieczeństwo antywirusowe oraz zabezpieczenia dotyczące przejęcia danych oso-

bowych.  

14. Zajęcia online są realizowane z wykorzystaniem materiałów w udostępnionym 

uczniowi podręczniku online oraz materiałów dostępnych na stronach internetowych 

wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych 

w programach publicznej telewizji i radiofonii, a także innych materiałów opracowa-

nych i udostępnionych przez nauczyciela.  

1. materiały niezbędne do realizacji zajęć i zadania potwierdzające zapoznanie 

się ze wskazanym materiałem programowym, dające podstawę oceny pracy 

ucznia w czasie zajęć online, o których mowa w ust 1, są udostępniane  

na platformie Office 365, w usłudze OneDrive, OneNote, na profilu klasy oraz 

za pomocą dziennika elektronicznego Librus;  

2. uczniowie wykonane zadania będą przekazywali nauczycielom do oceny  

za pomocą OneDrive, OneNote oraz za pomocą dziennika elektronicznego  

Librus;  

3. komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych odbywa się przez konta 

służbowe nauczycieli. Zabrania się wykorzystywania w komunikacji z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami kont prywatnych;  

15. Platforma edukacyjna, o której mowa w pkt. 10, została wdrożona w szkole i za-

bezpieczona pod względem bezpiecznego wykorzystywania danych uczniów. Zakres 

przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, login użytkownika. Nauczycie-

le nie mogą zbierać innych danych w związku z korzystaniem z platformy.  

1. w lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, 

podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby po-

stronne;  

2. w celu powstrzymania nieautoryzowanych użytkowników przed uzyskaniem 

dostępu do spotkań online, uczniowie logują się z indywidualnego konta zało-

żonego dla każdego ucznia przez administratora sieci;  

3. linki do lekcji nie mogą być publikowane na stronie lub fanpage szkoły. Są wi-

doczne dopiero po zalogowaniu się do usługi;  

4. hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być 

trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania;  

5. zarządzającym i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do 

wyciszania uczestników i prezentowania ekranu;  

6. w systemie, gdzie dostęp mają wszyscy uczniowie klasy i nauczyciele uczący - 

- nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne adreso-

wane do wszystkich uczniów, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych 

uczniów lub rodziców;  



 

 

7. spersonalizowane materiały edukacyjne, w tym zadania dostosowane do moż-

liwości ucznia, sprawdzone prace, czy podpisane informacje zwrotne są prze-

syłane tylko na konta indywidualne uczniów.  

16. Kształcenie na odległość odbywa się naprzemiennie z użyciem monitorów ekra-

nowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktyw-

ności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, zwanych dalej zadaniami.  

1. kształcenie na odległość odbywa się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Nie-

dopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi 

do samodzielnej realizacji zadaniami oraz nadmierne obciążenie pracą przed 

monitorem komputera;  

2. w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia pracą przed monitorem - zajęcia 

online są podzielone na dwie części. Lekcja online trwa 45 minut, w tym około 

30 minut to spotkanie z uczniami na platformie, a 15 minut to samodzielne 

lub zespołowe rozwiązywanie zadania głównego związanego z tematem zajęć 

poza monitorem;  

3. zadanie, o którym mowa w ust.11, jest sprawdzane u wybranych 2 lub 3 

uczniów i odsyłane z informacją zwrotną do ucznia. W czasie rozwiązywania 

zadań nauczyciel jest obecny na platformie – monitoruje pracę uczniów  

i udziela dodatkowych wyjaśnień, może w tym czasie pracować z uczniami, 

którzy wymagają dodatkowego wsparcia;  

17. W razie wątpliwości - w celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisem-

nych, nauczyciel nawiązuje z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka ko-

munikacji i w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych za-

dań, zadając uczniowi pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości.  

1. w czasie weryfikacji wiedzy po uzgodnieniu z nauczycielem mogą być obecni 

rodzice ucznia;  

2. jeżeli będzie możliwość konsultacji na terenie szkoły - nauczyciel spotyka się  

z uczniem i w czasie konsultacji indywidualnych w spotkaniu bezpośrednim 

weryfikuje opanowanie przez ucznia wiedzy i umiejętności;  

3. w czasie pracy za pomocą metod i technik kształcenia na odległość zalecane 

jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla 

chętnych. Rozwiązane zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elek-

tronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycie-

lom do oceny lub informacji zwrotnej;  

4. zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych od-

działów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i harmonogramem 

konsultacji, umieszczonym w dzienniku elektronicznym, który uwzględnia 

równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżni-



 

 

cowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do po-

dejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;  

5. zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lek-

cji – lekcja online.  

18. Na początku zajęć nauczyciel sprawdza obecność i odnotowuje ją w dzienniku, 

uczeń obecność potwierdza ustnie.  

1. mikrofon jest włączony i powinien działać sprawnie podczas całej e-lekcji, po-

nieważ nauczyciel ma prawo wymagać od ucznia odpowiedzi na pytanie lub 

rozwiązania zadania na ocenę;  

2. weryfikacja obecności następuje w ciągu zajęć na podstawie aktywności 

ucznia na czacie lub w czasie wypowiedzi ustnych. Trzykrotne wywołanie 

ucznia do odpowiedzi i brak reakcji oznaczają nieobecność;  

3. w celu uniemożliwienia w trakcie lekcji nagrywania kolegów oraz wykonywa-

nia zdjęć i printscreenów,  a później tworzenia memów i gifów z wykorzysta-

niem wizerunku kolegów - w czasie sprawdzania obecności i wykonywania za-

dań, kamery powinny być ustawione tak, aby pokazywać tylko to, co może być 

pokazane zgodnie z prawem na zajęciach – czyli wykonywane zadanie;  

4. uczeń może mieć włączoną kamerkę tylko za pisemną zgodą rodziców na wy-

korzystanie wizerunku w celach dydaktycznych. Zgody takie zbiera wycho-

wawca na początku roku. W każdym czasie w trakcie roku szkolnego zgoda 

może być wycofana.  

3) W § 52 dodaje się ust. od 5 do 6 w brzmieniu:  

5. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach nie-

pedagogicznych.  

6. Nauczycieli zatrudnia się na następujących stanowiskach pracy:  

• nauczyciel;  

• pedagog;  

• pedagog specjalny;   

• psycholog;  

• logopeda;  

• nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnością;  

• doradca zawodowy;  

• bibliotekarz.  

4) W statucie szkoły uchyla się dotychczasowy zapis § 60 i wprowadza się § 60 w nowym 

brzmieniu:  

1. Do zadań pedagoga  i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, w szczegól-

ności w zakresie:  

1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn 

niepowodzeń szkolnych;   



 

 

2. określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpo-

znanych potrzeb;   

3. organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;   

4. podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły we współpracy z rodzicami 

i nauczycielami;   

5. organizowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  

  2.   Dodatkowo pedagog odpowiada za:  

1. przeprowadzenie, do 30 września – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa 

oraz analizę wyników corocznej diagnozy zachowań ryzykownych oraz wystę-

pujących  w szkole czynników chroniących i czynników ryzyka;  

2. opracowanie wraz z zespołem wychowawczym programu wychowawczo– 

-profilaktycznego lub w zależności od potrzeb opracowanie modyfikacji tego 

programu;   

3. analizę skuteczności działań wychowawczych wpisanych do programu wymie-

nionego w punkcie 2;   

4. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki;   

5. organizowanie różnych form terapii dla uczniów z niedostosowaniem społecz-

nym;   

6. współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi;  

3.  Pozostałe zadania pedagoga i psychologa wynikają ze szczególnych przepisów 

prawa, w tym rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno– 

-pedagogicznej i kształcenia dzieci niepełnosprawnych.  

4.   Do zadań pedagoga specjalnego należą:  

1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w zakresie rekomendowania dyrekto-

rowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w ży-

ciu szkoły osób ze szczególnymi potrzebami oraz rekomendowanie działań dla 

tych osób w zakresie dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności;  

2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintere-

sowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniają-

cych funkcjonowanie uczniów w życiu szkoły;  



 

 

3. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;  

4. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno -

-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwo-

jowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

5. współpraca w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-  

-pedagogicznej;  

6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specja-

listów w zakresie:  

a. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudno-

ści w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funk-

cjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub pla-

cówki,  

b. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z uczniem,  

c. dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d. doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb 

uczniów;  

7. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom;  

8. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia za-

wodowego nauczycieli w zakresie wspierania uczniów ze szczególnymi po-

trzebami, w tym z niepełnosprawnością.  

5) W § 96 wprowadza się ust.7 w brzmieniu:  

7.  W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor tej 

szkoły może, za zgodą rodziców oraz nieletniego, zastosować środek oddziaływania 

wychowawczego. Warunki i tryb zastosowania środka wychowawczego określają 

odrębne przepisy.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.09.2022r.   

  

 


