
ANEKS DO STATUTU Szkoły Podstawowej w Łące 

 

Pod Rozdziałem 4: ORGANIZACJA SZKOŁY dodaje się „Rozdział 4.1: KSZTAŁCENIE 

NA ODLEGŁOŚĆ 

ROZDZIAŁ 4.1 : KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

 

§ 18A 

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

1) Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza na czas oznaczony zajęcia w szkole 

w razie wystąpienia na danym terenie. 

a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  

z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci, 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

d) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. 

 

2. Szczegółową organizację i formy zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zawarte są w „Regulaminie wykonywania pracy zdalnej w Szkole Podstawowej  

w Łące. 

 

W Rozdziale 7: ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY  

w §22 dodaje się punkt 16 w brzmieniu: 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, 

wychowanków lub ich rodziców / prawnych opiekunów. W przypadku nauczyciela 

zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciel jest 

zobowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. 

 

 

Wykreśla się dotychczasowe zapisy §24, a w ich miejsce wprowadza się zapisy  

w brzmieniu: 

 

1. Do zadań pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

 i doradców zawodowych należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań 

przesiewowych, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 



2) udzielanie uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej, 

3) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci  

i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

4) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży, w tym działań: 

a) mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 

związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 

zgodnie z przepisami, 

5) prowadzenie zajęć i podejmowanie działań w zakresie doradztwa zawodowego, 

6) prowadzenie zajęć oraz podejmowanie specjalnych działań opiekuńczo-              

wychowawczych. 

2. Do zadań pedagogów specjalnych należy: 

1) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w 

zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności; 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub 

wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia lub 

wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki; 

3)  wspieranie nauczycieli w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, 

utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem 

lub wychowankiem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub 

wychowanków; 

4) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub 

wychowanków, 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci  

i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

6)  określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka,  



7) udzielanie uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. 

 

Wykreśla się zapisy dotychczasowego   „Rozdziału 8.12   

„ZASADY UDZIAŁU UCZNIÓW W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO”  

i wprowadza się w ich miejsce zapisy dotyczące:  

„ORGANIZACJI NAUCZANIA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI 

ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI, KTÓRE POBIERAŁY 

NAUKĘ W SZKOŁACH FUNKCJONUJĄCYCH W SYSTEMACH OŚWIATY 

INNYCH PAŃSTW” 

  

 

 

ROZDZIAŁ 8.12: ORGANIZACJA NAUCZANIA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

OBYWATELAMI POLSKIMI ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI, 

KTÓRE POBIERAŁY NAUKĘ W SZKOŁACH FUNKCJONUJĄCYCH W SYSTEMACH 

OŚWIATY INNYCH PAŃSTW 

 

§ 39 

 

1. Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki do ukończenia 18 lat na warunkach dotyczących 

obywateli polskich. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach w systemie oświaty innych krajów, podlegające obowiązkowi 

szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na 

poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej 

nauki języka polskiego. 

1) Dodatkowe zajęcia języka polskiego za zgodą organu prowadzącego, organizuje szkoła, 

w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

2) Dodatkowe zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie w wymiarze 

pozwalającym na opanowanie języka polskiego nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. 

3) Dla uczniów wymienionych w § 16 ust. 2, w odniesieniu do których nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność 

uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę 

organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. 

4) Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie 

lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 

1 godziny lekcyjnej tygodniowo. 

§ 39A 

 

1. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz osoby 

będące obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach za granicą. 

2. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę  

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i nie znają języka 



polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym tworzy się oddziały 

przygotowawcze. 

3. Oddział przygotowawczy tworzy szkoła za zgodą organu prowadzącego. 

4. Okres nauki w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału, 

z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i potrzeb edukacyjnych może 

zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli uczących w oddziałach i pedagoga. 

5. Dziecko zostaje przyjęte do oddziału przygotowawczego na wniosek rodziców oraz decyzji 

zespołu kwalifikującego uczniów do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch 

nauczycieli oraz pedagog lub psycholog. 

6. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25 uczniów. 

Nauczanie w oddziale jest prowadzone według realizowanych w szkole programów 

nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb dziecka. 

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą być wspomagani przez osobę 

władającą językiem kraju pochodzenia ucznia. 

7. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznacza się w tygodniowym 

rozkładzie zajęć następującą liczbę godzin: 

1) w szkole podstawowej dla klas I-III – nie mniej niż 20 godzin tygodniowo; 

2) w szkole podstawowej dla klas IV-VI – nie mniej niż 23 godziny; 

3) w szkole podstawowej dla klas VII-VIII – nie mniej niż 26 godzin. 

8. W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. 

9. W ramach tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka polskiego  

w wymiarze nie niższym niż 6 godzin. 

10. Szczegółowe zapisy dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi 

i młodzieżą będącą obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa znajdują się w procedurze „Organizacja kształcenia, wychowania i opieki 

dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa”. 

 

 

 

 


