
Uchwała nr 10/2022/2023 

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu z dnia 

28.10.2022 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29            

im. Armii Krajowej w Opolu 

Podstawa prawna: Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) 

W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6, pkt. 7 oraz pkt. 8  w brzmieniu: 

6. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) 

7. Rozporządzenie MEiN z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 

1610). 

8. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1700). 

2. Po § 43 dodaje się § 43.1 ust. 1 (pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4), ust. 2 oraz ust. 3 w brzmieniu: 

1. Zajęcia w Szkole będą zawieszane w razie wystąpienia: 

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

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

2. Decyzję w sprawie zawieszenia zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły. Dyrektor zawiadomią 

organ prowadzący o zawieszeniu zajęć. 

3. Obowiązek przejścia na nauczanie zdalne następuje w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć 

zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania zdalnego z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  następuje nie później niż w 3 dniu 

zawieszenia.   

 



 

3. W §55. ust. 1 wykreśla się pedagoga specjalnego 

 

4. W §55. po ust. 1 dodaje się ust. 2 [pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 (lit. a, lit. b, lit. c, lit. d) pkt. 5 

(lit. a, lit. b, lit. c, lit. d) pkt. 6, pkt, 7, pkt. 8 oraz pkt. 9] w brzmieniu: 

2. Do zadań i obowiązków pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z zespołem opracowującym indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego (IPET); 

2) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania (WOPFU) dzieci i 

młodzieży objętych kształceniem, 

3) przedstawianie rekomendacji Dyrektorowi Szkoły  do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu Szkoły oraz 

dostępności; 

4) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów lub wychowanków w celu określenia: 

a) mocnych stron, 

b) predyspozycji, 

c) zainteresowań i uzdolnień, 

d) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, 

5) wspieranie nauczycieli w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów lub wychowanków, 

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, 

6) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub wychowanków, 

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

dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka, 

8) udzielanie uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

9) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. 

 

5. W §75. po ust. 2 dodaje się ust. 3 (pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5) w brzmieniu: 

3. Gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie 

szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki, Dyrektor może zastosować 

środek oddziaływania wychowawczego w postaci: 



1) pouczenia; 

2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie; 

3) przeproszenia pokrzywdzonego; 

4) przywrócenia stanu poprzedniego; 

5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz Szkoły. 

 

 

 

Statut w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 28.10.2022 r.  

Jednocześnie traci moc Statut zatwierdzony Uchwałą nr 18/2021/2022 Rady Pedagogicznej 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu  z dnia 18.01.2022 r. 

 

 

 


