
Uchwała Nr XI/2022/2023 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 357 

w Warszawie 
z dnia 13 września 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 

 

Działając na podstawie art. 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się projekt zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie w brzmieniu:  

1) w § 12  ust. 4  pkt 49 otrzymuje brzmienie 

po zawieszeniu lub ograniczeniu funkcjonowania Szkoły, o których mowa w pkt. 48, 

w przypadkach i w zakresach określonych w przepisach, opisanych w art. 35a Statutu, 

wprowadza rozwiązania organizacyjne pracy Szkoły, w szczególności w przypadku 

zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni organizuje dla uczniów zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego 

dnia ww. zawieszenia zajęć; 

2) Uchyla się zapisy § 17a; 

3) § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 

5 uczniów niepełnosprawnych, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.  

4) Po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu: 

W przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza się, na czas oznaczony zajęcia 

w szkole, w szczególności: 

1) organ prowadzący zawiesza zajęcia w Szkole w razie wystąpienia na danym terenie 

zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) dyrektor zawiesza zajęcia w Szkole: 



a) w przypadku temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są 

prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,  

b) za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku zagrożenia 

związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

c) w przypadku nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub 

zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1) oraz pkt 2) lit a) - b). 

 

5) Po § 38a dodaje się ROZDZIAŁ V. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w brzmieniu: 

§ 38b. 

1. Począwszy od najpóźniej trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 38a, 

wprowadzonego na okres powyżej dwóch dni, dyrektor organizuje zajęcia 

z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia, zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Dyrektor informuje organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego o sposobie lub 

sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po 

uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od 

organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Dyrektor organizuje funkcjonowanie szkoły w okresie zawieszenia i prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności w zakresie: 

1) prowadzenia zajęć przedmiotowych; 

2) prowadzenia zajęć opiekuńczych; 

3) organizacji zbiorowego żywienia w Szkole; 

4) organizacji zajęć dodatkowych; 

5) organizacji kształcenia specjalnego; 

6) organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

7) organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 

i indywidualnego nauczania; 

8) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych; 



9) dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów cudzoziemców 

i uczniów powracających do Polski oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych dla 

tych uczniów; 

10) organizacji pracy biblioteki szkolnej; 

11) funkcjonowania w szkole organizacji i stowarzyszeń o których mowa w art. 8 ust. 6 

pkt 33) Statutu Szkoły; 

12) zajęć dodatkowych organizowanych w szkole przez inne podmioty świadczące 

usługi edukacyjne na terenie Szkoły; 

13) prowadzenia konsultacji o których mowa  w art. 68 ust. 9 Statutu. 

5. W przypadku braku możliwości organizacji konsultacji, o których mowa w art. 68 ust. 9 

Statutu, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość organizowanych na okres powyżej 30 dni, dyrektor zapewnia uczniom 

i rodzicom – w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły – możliwość 

konsultacji w formie bezpośredniej z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia 

edukacyjne. Dyrektor ustala wówczas formę i terminy ww. konsultacji. 

6. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w porozumieniu z radą pedagogiczną może 

czasowo zmodyfikować: 

1) zakres treści nauczania wynikających z realizowanych programów nauczania oraz 

ramowych planów nauczania, 

2) tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

3) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie zajęć prowadzonych w szkole 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

7. W przypadku organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w związku z zawieszeniem zajęć w wyniku zagrożenia epidemicznego lub nadzwyczajnych 

zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów opisanych w art. 38a pkt 1) 

oraz pkt 2) lit. c), Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców ustala 

potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego programu profilaktyczno – 

wychowawczego i modyfikuje ten program. 



8. Dyrektor określa szczegółowe zasady pracy nauczycieli, specjalistów i pracowników 

niepedagogicznych w trakcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

§ 38c. 

1. Nauczyciele i specjaliści w realizacji kształcenia na odległość wykorzystują platformę 

internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych poprzez platformę 

Eduwarszawa.pl, w tym w szczególności służbową zapewnianą przez tę platformę pocztę 

elektroniczną i narzędzia służące: realizacji lekcji on-line, komunikacji tekstowej (czat) 

oraz współdzieleniu plików, a także dziennik elektroniczny. 

2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

zapisy art. 52 niniejszego Statutu dot. komunikacji z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego pozostają w mocy. 

3. Nauczyciele mają możliwość wykorzystywania w swojej pracy z udostępnionej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki).  

4. Nauczyciele mogą korzystać z dodatkowych udostępnianych w sieci Internet narzędzi 

i treści dydaktycznych. Przy wyborze narzędzi dydaktycznych należy uwzględnić, że każde, 

inne niż wymienione powyżej narzędzie wymagające podawania przez uczniów danych 

osobowych (np. poprzez zakładanie indywidualnych kont użytkowników) wymaga zgody 

kierownictwa Szkoły.  

5. Organizując zdalną edukację (szczególnie w klasach 1-3), nauczyciel bierze pod uwagę 

poziom umiejętności dzieci w zakresie samodzielnej obsługi komputera i konieczność 

ewentualnego pozyskania wsparcia rodziców uczniów . 

6. Ze względu na obostrzenia wynikające z przepisów prawa (np. RODO) oraz regulaminy 

poszczególnych serwisów, nie jest przewidziane, aby w ramach zdalnej edukacji 

zobowiązywać uczniów czy rodziców do zakładania profili na portalach 

społecznościowych.  

§ 38c 



1. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek uzyskania informacji, czy uczniowie mają dostęp 

do sprzętu informatycznego i Internetu, umożliwiających korzystanie z narzędzi do 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowanych 

w Szkole. 

2. Rodzic ma obowiązek zapewnienia uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych 

zdalnie, z uwzględnieniem zapisów ust. 3 – 5. 

3. W przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu do ww. narzędzi, w miarę możliwości, Szkoła 

zapewnia wypożyczenie szkolnego sprzętu, na zasadach określonych przez Dyrektora 

Szkoły. 

4. Na wniosek rodziców ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, Dyrektor może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w Szkole oraz na danym 

terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

5. Na wniosek rodziców ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, Dyrektor organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

– jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie 

Szkoły oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze względu na swoje 

ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób. 

 

 



§ 38d. 

1. W przypadku dyspozycji pracy w formie zdalnej na podstawie art. 38a ust. 8, nauczyciel 

lub specjalista, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, może w miarę 

możliwości Szkoły, wypożyczyć komputer ze Szkoły na zasadach określonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

2. W przypadku braku możliwości wypożyczenia sprzętu opisanej w ust. 1, nauczyciel lub 

specjalista jest zobowiązany zgłosić fakt braku możliwości organizacyjno - technicznych 

do prowadzenia kształcenia na odległość do Dyrektora, i jest zobowiązany do 

prowadzenia kształcenia na odległość z siedziby Szkoły z wykorzystaniem szkolnego 

sprzętu, o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na 

terenie Szkoły oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu pracowników do prowadzenia kształcenia na odległość 

z siedziby Szkoły. 

3. Nauczyciel lub specjalista, który w przypadku dyspozycji pracy w formie zdalnej korzysta 

z prywatnego sprzętu do realizacji działań służbowych, jest zobowiązany zapewnić 

adekwatny poziom bezpieczeństwa wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania, 

co potwierdza stosownym oświadczeniem przed rozpoczęciem pracy w tej formie.  

§ 38e. 

1. W czasie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed 

przystąpieniem do zajęć i zaznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku elektronicznym. 

W razie stwierdzenia powtarzających się nieobecności, nauczyciel prowadzący zajęcia jest 

obowiązany zawiadomić o tym wychowawcę klasy, który zawiadamia rodziców ucznia. 

2. Obecność ucznia nauczyciel określa w szczególności poprzez: 

1) audiowizualne potwierdzenie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez 

pokazanie się lub podjęcie aktywności w danym momencie na żądanie 

nauczyciela za pośrednictwem aplikacji do prowadzenia lekcji on-line 

w ramach pakietu Eduwarszawa.pl w trakcie danych zajęć (włączona kamera 

u ucznia). 



2) głosowe potwierdzenie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez komunikację 

werbalną w danym momencie na żądanie nauczyciela za pośrednictwem 

aplikacji do prowadzenia lekcji on -line w ramach pakietu Eduwarszawa.pl 

w trakcie danych zajęć (włączony mikrofon u ucznia); 

3) potwierdzanie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez komunikaty tekstowe 

przekazywane w danym momencie na żądanie nauczyciela za pośrednictwem 

czatu w aplikacji do prowadzenia lekcji on-line w ramach pakietu 

Eduwarszawa.pl w trakcie danych zajęć; 

z zastrzeżeniem, że domyślna forma potwierdzania uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 

on-line następuje w formie audiowizualnej.  

3. Uczeń jest zobowiązany do podejmowania aktywności na żądanie nauczyciela w trakcie 

całej jednostki lekcyjnej poprzez zgłaszanie się na wezwanie nauczyciela w trybie wideo, 

w trybie głosowym, za pośrednictwem czatu lub poprzez aktywności podejmowane 

podczas zajęć (np. przesłanie zdjęcia wykonanej pracy, pliku zawierającego jego pracę za 

pośrednictwem narzędzi pakietu Eduwarszawa.pl) – powtarzający się brak reakcji ucznia 

na wezwania nauczyciela w trakcie zajęć on-line skutkuje uznaniem braku obecności 

ucznia na zajęciach. 

4. Nieobecność ucznia jest usprawiedliwiana z zastosowaniem zasad opisanych w art. 50 ust. 2 pkt 

3) lit a) niniejszego Statutu.  

5. W przypadku braku możliwości technicznych zapewnienia obecności dziecka na zajęciach 

prowadzonych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których 

mowa w art. 38c. ust. 2 Statutu, rodzic jest zobowiązany do zagwarantowania obecności 

dziecka zgodnie z zapisami art. 38c. ust. 3-4 Statutu.  

6. Zajęcia prowadzone on-line są przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 357. Udział 

w zajęciach on-line innych osób lub nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe jedynie po 

uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrektora. 

 

 

 

 



§ 38f. 

1. Edukacja z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi uwzględniać 

wymogi równomiernego obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach 

tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów oraz 

konieczność łączenia kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i edukacji bez ich 

użycia, specyfikę zajęć oraz ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa w trakcie pracy zdalnej.  

2. Godzina zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor dopuszcza prowadzenie zajęć 

w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku oddziałów 

przedszkolnych – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45minut. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie 

międzyklasowej lub grupie wychowawczej.  

4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

1) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform; 

2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom; 

3) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska; 

4) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach; 

5) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł; 

6) przed przystąpieniem do pracy należy przygotować stanowisko pracy, sprzęt 

i niezbędne materiały. 

5. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

1) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform; 

2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom; 

3) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł; 



4) materiały udostępniane uczniom muszą być sprawdzone przez nauczyciela pod 

kątem zawartości merytorycznej i bezpieczeństwa. 

§ 38g. 

W konstruowaniu planu pracy zdalnej uwzględnia się następujące formy kształcenia na 

odległość: 

1) prowadzenie lekcje online z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu 

Eduwarszawa.pl, 

2) zamieszczanie poprzez wykorzystanie narzędzi w ramach projektu 

Eduwarszawa.pl nagrań z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną 

lekcją; 

3) przekazywanie uczniom z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu 

Eduwarszawa.pl prezentacji ; 

4) zamieszczanie poprzez wykorzystanie narzędzi w ramach projektu 

Eduwarszawa.pl lub komunikatora dziennika elektronicznego linków do innych 

stron internetowych z materiałami edukacyjnymi; 

5) przekazywanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl 

lub komunikatora dziennika elektronicznego opisów poleceń do wykonania 

z kart pracy i materiałów ćwiczeniowych, zadań z podręczników lub zbiorów 

zadań,  

6) przekazanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl lub 

komunikatora dziennika elektronicznego zakresu podręcznika 

do samodzielnego zapoznania się ucznia,  

7) przekazywanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl 

lub komunikatora dziennika elektronicznego opisów zabaw, ćwiczeń fizycznych 

do wykonania, wraz z prezentacją ich wykonania np. poprzez opublikowanie 

linków do treści zamieszczonych w Internecie,  

8) przekazywanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl 

lub komunikatora dziennika elektronicznego opisów prezentacji, zadań 

plastycznych, technicznych do wykonania, opcjonalnie z prezentacją ich 

wykonania, np. poprzez przesłanie uczniom (w klasach 1-3 rodzicom uczniów) 

linków do treści zamieszczonych  w Internecie,  



9) wskazanie edukacyjnych programów telewizyjnych do obejrzenia, poprzez 

przesłanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl lub 

komunikatora dziennika elektronicznego linków do konkretnych filmów lub 

ewentualnie wskazanie godzin emisji programu  edukacyjnego,  

10) wskazanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl lub 

komunikatora dziennika elektronicznego zabaw edukacyjnych do wykonania 

(np. przy pomocy klocków, puzzli),  

11) wskazanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl lub 

komunikatora dziennika elektronicznego internetowych zadań edukacyjnych, 

gier edukacyjnych, kolorowanek, itp. poprzez wskazanie linków do 

edukacyjnych stron internetowych zawierających pewne, sprawdzone, 

dopasowane do wieku dzieci pomoce tego rodzaju.  

12) wskazanie z wykorzystaniem narzędzi w ramach projektu Eduwarszawa.pl lub 

komunikatora dziennika elektronicznego zestawu  ćwiczeń do samodzielnego 

wykonania w ramach zajęć z wychowania fizycznego. 

§ 38h. 

1. W mocy pozostają zapisy Statutu dotyczące prawa ucznia, rodzica do pozyskania 

informacji o ocenach. Informacje o ocenach, w tym informacje o  uzasadnieniu ocen 

mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu dziennika elektronicznego lub 

innych narzędzi w ramach pakietu Eduwarszawa.pl.  

2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zostaje zawieszone stosowanie zapisów statutu dot. uzasadniania przez 

nauczyciela ustnie, lub zamieszczania oceny wraz z jej uzasadnieniem bezpośrednio na 

pracy wskazane w art. 55 ust. 3 Statutu. Wówczas informacje o  uzasadnieniu ocen 

przekazywane są na prośbę ucznia lub rodzica za pośrednictwem systemu dziennika 

elektronicznego lub innych narzędzi w ramach pakietu Eduwarszawa.pl. 

3.  W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zostaje zawieszone stosowanie zasad dot. udostępniania prac bezpośrednio 

uczniowi lub rodzicowi. Wgląd do prace uczniów następuje wówczas na prośbę ucznia 

lub rodzica za pośrednictwem narzędzi w ramach pakietu Eduwarszawa.pl 

(np. w formie zdjęcia pracy, „print screenu” przesłanego przez ucznia materiału, itp.). 



4. W § 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni, terapeuci SI.  

6)  W § 47 ust 12-14 otrzymują brzmienie: 

12) W ciągu 3 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Szkoły rodzic 

kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej 

z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.  

13) W ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić 

pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.  

14) W ciągu 3 dni od uzyskania decyzji rodzic kandydata ma prawo złożyć pisemne 

odwołanie do Dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 3 dni.  

15) W §  68 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

W ramach czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć zgodnie 

z ustawą Karta Nauczyciela, a przeznaczonego na realizację zajęć i czynności wynikających 

z zadań statutowych Szkoły, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w Szkole 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w takcie której odpowiednio do potrzeb, prowadzi 

konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. W przypadku nauczyciela zatrudnionego 

w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć - opisane w zdaniu poprzednim 

konsultacje nauczyciel jest zobowiązany prowadzić w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 

tygodni. 

16) Po § 73 dodaje się § 73 a w brzmieniu 

Do zadań pedagoga specjalnego w Szkole należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi Szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu Szkoły oraz dostępności, o której 

mowa w ustawie 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 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, 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,  

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 § 4  

ust. 3 oraz w § 5 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;  

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli Szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

17) w § 72 ust. 16 po pkt 1) dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: 

pedagoga specjalnego; 

 



§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

§ 3.  

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 357  

w Warszawie 

Beata Ciesielska-Pocialik 


