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NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W KOBIERNICACH 

 

Do rozdziału 4 Organizacja szkoły dodaje się § 18 b w następującym brzmieniu: 

1. W przypadku zawieszenia w szkole zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor jest 

zobowiązany nie później niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć zorganizować dla 

uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie 

zajęć może nastąpić w razie wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej  lub w pomieszczeniach, w których są 

prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; 

3) zagrożenia związanego z sytuacja epidemiologiczną; 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

 

 

 

Do rozdziału 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dodaje się § 37 a w następującym 

brzmieniu: 

1. Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez 

innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego potrzebom 

rozwojowym i edukacyjnym. 

2. Wsparcie udzielane przez pedagogów specjalnych obejmuje: 

podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

szkoły; 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 



trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem 

nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im 

odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) określenie 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; 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym. 

3. W celu podnoszenia jakości edukacji włączającej zadaniem pedagogów specjalnych jest 

wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego    uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem; 

3) dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

4. Pedagodzy specjalni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów 

i  nauczycielom. Podejmują, w zależności od potrzeb, współpracę z instytucjami 

i podmiotami odpowiedzialnymi za wsparcie ucznia i jego rodziny oraz inicjującymi objęcie 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Pedagodzy specjalni w obszarze wspierania nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i innych specjalistów przedstawiają radzie pedagogicznej propozycje 

doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 


