
Uchwała Nr 36/2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

im. Tadeusza Kościuszki 

w Ryczowie  

z dnia 31 października 2022  r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie 

 

Na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.                    

z 2021 poz. 1082 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,                   

Dz. U poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644), Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                             

w Ryczowie, Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) Dodaje się § 13 e „Organizacja kształcenia na odległość” o następującej treści:  

1. „W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni Dyrektor organizuje 

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

Zajęcia te organizuje się nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć, a także przerwy w tych zajęciach są określone                       

w tygodniowych rozkładach zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów.  

3. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor 

może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i 

nie dłuższym niż 60 minut. 



4. Podczas zajęć na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-

komunikacyjnych poprzez wybraną przez Dyrektora, w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, platformę internetową lub udostępnione przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania narzędzie informatyczne.  

5. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

4) łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

6. Zajęcie organizowane są w oddziałach lub w grupie oddziałowej na nauczaniu języków 

obcych. Dopuszcza się organizowanie zajęć w grupie międzyoddziałowej lub grupie 

międzyklasowej. 

7. Na zajęciach z fizyki lub chemii uczniowie nie prowadzą doświadczeń. 

8. Nauczyciele poszczególnych zajęć przekazują uczniom materiały niezbędne do 

realizacji danych zajęć takie jak: ćwiczenia i zadania, wskazanie materiału z 

podręcznika.  

9. W okresie nauczania zdalnego w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć, 

nauczyciel określa formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, a następnie 

przekazuje tę informację drogą elektroniczną uczniom i rodzicom. 

10. Dyrektor zapewnia uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.  

11. Kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą wybranych środków komunikacji 

elektronicznej dostosowanych do możliwości Szkoły i rodziców. 

12. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego 



obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomaga oraz zajęć dla 

uczniów niebędących obywatelami polskimi. 

13. W okresie prowadzenia zajęć zdalnych Dyrektor koordynuje współpracę  nauczycieli 

z uczniami i rodzicami, uwzględniając  potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne uczniów.   

14. Komunikowanie z uczniami i rodzicami dla danego oddziału koordynuje 

wychowawca. 

15. Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy Szkołą, a uczniami i rodzicami w 

okresie kształcenia zdalnego jest dziennik elektroniczny. 

16. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach na odległość. Każda nieobecność na 

tych zajęciach wymaga usprawiedliwienia. 

17. Uczeń ma obowiązek punktualnie zalogować się na zajęcia oraz uczestniczyć w tych 

zajęciach.  

18. Uczeń opuszcza zajęcia po zakończeniu zajęć przez nauczyciela. Wcześniejsze 

opuszczenie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela 

19. Nauczyciel może w każdej chwili sprawdzić obecność ucznia w trakcie zajęć, a uczeń 

ma obowiązek zgłosić się na wezwanie nauczyciela.  

20. Brak potwierdzenia obecności należy uznać za nieobecność na zajęciach i wymaga 

usprawiedliwienia. 

21. Uczeń jest obowiązany do prowadzenia zeszytu i notatek zgodnie z poleceniami 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia”.  

2) § 46 ust. 5 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „do dostępności w Szkole w wymiarze 1 

godziny tygodniowo, a w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż ½ 

obowiązkowego wymiaru zajęć w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni, w 

trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich 

rodziców”. 

 

 

 



 

3) dodaje się  § 46 a o następującym brzmieniu:  

1. „W Szkole zatrudnia się pedagoga, psychologa, logopedę i pedagoga specjalnego. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

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) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i 

pełne uczestnictwo w życiu Szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów: 

a) w rozpoznawaniu 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, 

b) w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 



9) ocenianie efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia; 

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2 należy: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących; 

2) współdziałanie z Policją i Sądem Rodzinnym; 

3) współpraca z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo z higienistką 

szkolną. 

4. Do zadań psychologa szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2 należy: 

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

i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych; 

2) koordynowanie działań profilaktycznych Szkoły; 

3) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

5. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu 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, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Do zadań pedagoga specjalnego  należy w szczególności: 



1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w 

zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu 

szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 

r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z 

rozpoznawaniem 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, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu 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, 

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w zakresie opracowania i 

realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia 

mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub 

trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy                               

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości 

psychofizycznych,  



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

uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                                   

i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa                               

w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości 

edukacji włączającej”. 

  

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


