
Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2022r. 

1. Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji 

nieletnich- art.4 ust.4  

2. Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 2 września 2022r. w sprawie organizowania                                  

i prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia  11 sierpnia 2022r.zmieniające rozporządzenie                                

w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 

obywatelami Ukrainy. 

4. Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 22 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie                      

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej                                   

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

W Rozdziale X, §  73 w punkcie 2.  z podpunktu 2) usuwa się podpunkt a); 

dodaje się podpunkt  3) w brzmieniu: 

3) Dyrektor może wymierzyć dodatkowe kary uczniom m. in. za przejawy demoralizacji. 

Okoliczności świadczące o demoralizacji ucznia to:                                                                                                                                       

- dopuszczenie się czynu zabronionego                                                                                                                                 

- naruszanie zasad współżycia społecznego                                                                                                                           

– uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki                                                                                                                                   

– używanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych                                                                                                         

– uprawianie nierządu 

a) Kary mogą być wymierzone  w przypadku, gdy nieletni uczeń wykazuje przejawy 

demoralizacji  oraz gdy dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku 

z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.  Do tych kar ( środków 

dyscyplinujących )  należą:                                                                                                                         

-pouczenie i przeprosiny pokrzywdzonego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- ostrzeżenie ustne,                                                                                                                                                                                   

-ostrzeżenie pisemne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-usunięcie skutków naruszenia poprzez przywrócenie stanu poprzedniego,                                                                                      

- prace porządkowe na rzecz szkoły. 



Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary 

określonej  w statucie szkoły. 

b) Dyrektor może zastosować jedną z kar ( środków dyscyplinujących) jeżeli w danych 

okolicznościach uzna to za wystarczające. Niezbędne jest uzyskanie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz zgody samego nieletniego. W przypadku 

ich braku Dyrektor będzie musiał zawiadomić o zachowaniu ucznia sąd rodzinny. 

 niezwłocznie zawiadamia sąd rodzinny, gdy czyn zabroniony wyczerpuje znamiona 

przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego; 

 zawiadamia sąd rodzinny o sytuacji trudnej wychowawczo z udziałem ucznia , gdy 

uczeń przejawia objawy demoralizacji lub popełnił czyn zabroniony, jednak nie 

wyczerpujący znamion przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego 

lub zamiennie może zastosować środek dyscyplinujący ( środek oddziaływania 

wychowawczego), o którym mowa w podpunkcie a). 

 w razie potrzeby zawiadamia sąd rodzinny, gdy zastosowane środki oddziaływania 

wychowawczego lub kara określona w Statucie szkoły nie skutkują odpowiednią 

poprawą zachowania ucznia, dobro ucznia jest zagrożone, a świadczy o tym brak 

kontaktów rodziców ze szkołą lub zaniedbywanie ucznia przez rodziców. 

d)  Dyrektor omawia na posiedzeniu rady pedagogicznej o sytuacji trudnej wychowawczo, jej 

skutkach, zastosowanych środkach zmierzających do jej wyjaśnienia i ewentualnie 

ukarania/ oddziaływania wychowawczego wobec ucznia, proponowanych rozwiązaniach 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szkole. 

W Rozdziale X, §  73   dodaje się punkt 5. a) w brzmieniu: 

a) Dyrektor lub wychowawca klasy informuje rodziców ucznia będącego sprawcą lub 

pokrzywdzonym sytuacja trudna wychowawczo. o możliwości skorzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub poza szkołą. 

W Rozdziale IV  §  29 dodaje się punkt 3a)  w brzmieniu: 

  3 a)    Zajęcia w szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym 

terenie:                                                                                                              

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) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów innego niż określone w pkt 1–3  w przypadkach i trybie określonych 

w przepisach w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych  szkołach.                                                                                                                    

W przypadku zawieszenia zajęć  na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły  

organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia 

zawieszenia zajęć i mogą trwać od 30 do 60 minut. 

W Rozdziale IV § 29 dodaje się punkty 4a) , 4b) ,4c),4d),4e),4f), 4g), 4h), 4i)        

w brzmieniu: 

 4a)  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane                            

z uwzględnieniem:                                                                                                                                                                          

- równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;                                                                

- zróżnicowania zajęć w każdym dniu;                                                                                                                                 

-  możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia;                                                                                                                                                                                                                

-  łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;                                                                   

- ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;                                                                                                                                                  

-  konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.                                                           

4b) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w 

oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie 

wychowawczej.                                                                                                                         

4c)  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.                                                                                                                             

4d) W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę 

ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.  Konsultacje  mogą odbywać się w formie 



indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, 

w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły 

formach i terminach konsultacji.                                                                                                                                 

4e) W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować odpowiednio:                                                                                                                                                                                                    

- zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych 

planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas (semestrów);                                                                                                                                                                                                                                                         

- tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;                                                                     

- tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć                                                 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.                                                                                                         

4f) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                    

4g) W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć   z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie danej 

szkoły:                                                                                      

 - w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia                                                                                                              

- 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.                                                                     

 4h)  W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor,  na wniosek rodziców ucznia, 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 na terenie szkoły  oraz na danym 



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

4i)  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie 

bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki na terenie  szkoły,  dyrektor, w porozumieniu 

z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia zajęcia na terenie innej szkoły. 

         W Rozdziale IV dotyczącym Organizacji pracy Szkoły dodaje się Rozdział 

IVA  w brzmieniu: Zmiany w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i 

opieki dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy . 

1.  Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona  o nie więcej                      

niż  4 uczniów będących obywatelami Ukrainy.                                                                                                                                                   

2. Liczba uczniów  w oddziale klasy I, II lub III  szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną 

liczbą uczniów może być zwiększona o nie więcej niż: 

a) 3 uczniów będących obywatelami Ukrainy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale 

funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26; 

b)  2 uczniów będących obywatelami Ukrainy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale 

funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27. 

3. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być zwiększona                              

o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy .                                                                                                                                                          

4. Na zajęciach świetlicowych  w szkole podstawowej ogólnodostępnej, liczba uczniów pozostających 

pod opieką jednego nauczyciela, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących 

obywatelami Ukrainy. 

5. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej 

pozostających pod opieką jednego nauczyciela  może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów 

niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy.                                                                                                         

6. W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej w ostatnim roku nauki 

odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po 30 września 2022 r. złożenie deklaracji w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty będzie następowało do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych 

uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.;                                                                                    

7. W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy kończy szkołę podstawową, jeżeli:                                                                                                                                                       

- otrzymał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne,                                                                                                                                                                                          

- przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

8. W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika 



będzie wstawiana pozioma kreska. W  przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy 

VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska.  W przypadku nieuzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie  do egzaminu 

ósmoklasisty.                   9.Uczeń będący obywatelem Ukrainy przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z 

jednego                                    z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 

10. Istnieje możliwość powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace 

egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, osób niebędących 

egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą 

obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów. 

11) Dodatkowe zajęć z języka polskiego mają odbywać się w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i 

mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów. 

12) Istnieje możliwość przyjmowania niepełnosprawnych uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół  

na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad uczniem i złożenie do publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

13) Istnieje możliwość modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ze względu                               

na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie  szkoły. 

 

W Rozdziale V w §  39 w punkcie 1. po wyrazie „ pedagogów”  dodaje się wyrazy „ pedagoga 

specjalnego, psychologa”. W  §45 w punkcie 1.  po wyrażeniu „pedagogiki specjalnej” dodaje  się  

wyrazy  „ i psychologii”.    Po punkcie 1.dodaje się punkt  2. i  3. w brzmieniu: 

 

2. Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, realizują:  

1) zajęcia w ramach zadań związanych z:                                                                                                                                          

a) rekomendowaniem dyrektorowi  szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły oraz zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ;                                                                                                     

b) prowadzeniem 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 we współpracy z nauczycielami;                                                                                                                                                 

c) wspieraniem nauczycieli w:                                                                                                                           

– rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów , w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły;                                                                                                                            

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem                                           

– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych                                           

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;                                                                                                    

– doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;                                                 

d) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;                                                 

e) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym;                                                                                                                          

f) określaniem 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;                                                                                                                                                 

g) udzielaniem uczniom rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                           

h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;                                                                                                                                                       

 

3. Szkoła zatrudnia psychologa, który  w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami albo na ich rzecz, realizuje:                                                                                                                                                 

1) Zajęcia w ramach zadań związanych z:                                                                                                          

a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań 

przesiewowych, diagnozowaniem 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 szkoły;                                                                                                                                       



b) udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;                                                                                                                          

c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym,  w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach;                                             

d) prowadzeniem 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 nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;                                                        

2) Zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 
 


