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1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których 

opracowano zapisy statutu: 

1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania                     

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532). 

2. W § 23 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:  

,, Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły” 

3. W § 24 ust. 1 traci dotychczasowe brzmienie: 

,, 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz 

udzielaniu informacji w tym kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

10)  udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.’’ 

i uzyskuje brzmienie następujące:  

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom, uczniom 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 

w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                         

i nieodpłatne. 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

terapeuci pedagogiczni, zwani dalej specjalistami.  
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4. W § 25 ust. 1 pkt. 2 i 3 traci dotychczasowe brzmienie: 

2) psychologiem  

3) pedagogiem  

i uzyskuje brzmienie następujące: 

2) placówkami doskonalenia nauczycieli,  

3) innymi szkołami i placówkami  

W ust. 1 pkt. 4 po słowie ,,pedagogicznymi’’ dodaje się słowa:  

,,w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej  poradniami”  

 

5. W § 26 w ust. 1 pkt. 5  ,,Poradni Psychologiczno – pedagogicznej’’ traci brzmienie:                    

i uzyskuje następujące brzmienie:  

,, 5) poradni ‘’  oraz po pkt. 5 dodaje się pkt. 6,7,8,9,01,11,12 w brzmieniu: 

6)  Dyrektora szkoły 

7) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

8) asystenta edukacji romskiej 

9) pomocy nauczyciela 

10) pracownika socjalnego 

11) asystenta rodziny 

12) kuratora sądowego  

6. W § 27 po ust. 1 dopisuje się ustępy:  2,3,4,5,6,7,8,9,10 o następującym brzmieniu: 

,, 2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności  

1) W przedszkolu -  obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

2) W szkole- obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą 

na celu rozpoznanie u uczniów:   

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I –III ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub  

b) szczególnych uzdolnień 

3) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy uczniowi 

w trakcie zajęć z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.  

4) Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli lub specjalistów                     

o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy 

z uczniem – jeśli stwierdzi taką potrzebę. 

5) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne 

jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca klasy planuje  

i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne 

formy będą  realizowane. Podczas planowania i koordynowania pomocy uwzględnia się 

wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

6) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ustala dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które                          

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form 
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7) Wychowawca klasy planując udzielanie pomocy uczniowi współpracuje                          

z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, 

specjalistami, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w § 26. 

8) W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte     

w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt. 5 ustawy. 

9) Dyrektor może wyznaczyć inną niż wymienioną wyżej w ust. 5 osobę, której 

zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

10) Przepisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie                   

o potrzebie kształcenia indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinię poradni, 

z tym, że przy planowaniu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte   

w orzeczeniach i opiniach.  

7. W § 28 ust. 1 traci dotychczasowe brzmienie:  

,, 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie: 

i uzyskuje następujące brzmienie: 

,, 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                      

z uczniem oraz w formie:” 

8.  W § 28 w ust. 1 w pkt. 4 po słowie ,, logopedycznych’’ dodaje się słowo ,, oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym’’ , natomiast w pkt. 6 po słowie 

,, warsztatów’’ skreśla się słowa ,, dla nauczycieli’’  

 9.      W § 28 ust  1 skreśla się pkt. 2,3,7 o następującym brzmieniu: 

2. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia; 

 3. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych, dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych 

i uzyskuje brzmienie następujące:  

,, 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniom                             

 i nauczycielom  w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.’’ 

,, 3.   Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy                             

 i specjaliści.” 

10. W § 28 pkt. 2,3 tracą swoje brzmienie:  

,, 2. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno pedagogiczną oraz zintegrowania 

oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d.s. pomocy psychologiczno pedagogicznej, 

odrębne dla jednorodnych dysfunkcji.  

   3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  
1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów, w tym:    

a)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

b)  rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień; 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 
3) dokonywanie oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych 

zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć stosownie do potrzeb oraz przedstawienie 

wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; 
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4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu po klasie szóstej; 

5) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

6) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w §27 ust. 1 pkt. 5 – 

13 Statutu Szkoły; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 

wychowawczych; 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 

i uzyskuje brzmienie następujące:   

     ,,2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom ucznia                             

i nauczycielom  w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.’’ 

4.   Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy                           

i specjaliści.” 

11. W § 28 skreśla się ust. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 o następującym brzmieniu:  

  ,,4. W skład każdego Zespołu wchodzą: pedagog  jako przewodniczący, wskazani przez dyrektora 

 nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści 

 zatrudnieni w szkole, wychowawca. 

5. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. 

O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia 

rodziców wychowawca klasy.  
6. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, wychowawca informuje rodziców 
ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 
7. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć przedstawiciel Poradni PPP,  
w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła. 
8. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy Psychologiczno – 
pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:  

a) ,, z urzędu’’, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie PPP; 
b) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły 
oczekiwanej poprawy; 
c) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów); 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb 
Ucznia, zwaną dalej ,, Kartą’’. 
10. Karta zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia, 
2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, 
3) podstawę założenia Karty ( opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), w tym:  

a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  
w tym poradnię specjalistyczną, 
b) informacje o stanie zdrowia ucznia lub rozpoznanie dokonane przez zespół. 

4) obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwagi na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia; 

5) zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas 
trwania i wymiar godzin, w których powinny być realizowane; 
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6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu; 
7) podpis dyrektora. 

11. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wskazanej przez Zespół  
i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, zespół, o którym mowa  
w ust. 2 Statutu szkoły, dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy oraz przedstawia propozycje 
form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres. 
12.  Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
 i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  
13. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, kopię Karty przekazuje się do tej szkoły za zgodą 
rodziców. 
14. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły oryginała Karty 
otrzymuje rodzic lub opiekun prawny’’ 

12. W § 29 ust 5 traci brzmienie:   

,,5. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy, lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły, o objęcie ucznia opieką 

zespołu, o którym mowa w § 28 Statutu szkoły’’.  

i uzyskuje następujące brzmienie: 

,,5. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień wychowawca klasy, nauczyciel 

edukacji lub specjalista wnioskuje do dyrektora o objęcie ucznia opieką 

psychologiczno – pedagogiczną’’.  

13. W § 31 po ust. 5 dopisuje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 

,, 6. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych organizuje się zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, które prowadzi się z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Liczna 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

14. W § 32 w  ust. 1 w pkt. 1 po słowie ,, uczeniu się’’ dodaje się słowa: ,, lub dla 

uczniów z   zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi’’  

15. W § 32  ust.1 pkt. 3 traci dotychczasowe brzmienie: 

,, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym’’ 

i uzyskuje brzmienie następujące: 

,, 3. Socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się 

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10.’’  

16. W § 32  po ust. 1 dodaje się ustępy 2,3,4 o następującym brzmieniu: 

     ,, 2.   Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 

trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut’’ 

     ,,3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zastosowaniem ustalonego dla 

ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć ‘’ 

,, 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele,  wychowawcy i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.  

17. W § 36 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

,, Zakres zadań psychologa szkolnego: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce 

w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

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 interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.’’ 

 

18. W § 38 ust 1 traci dotychczasowe brzmienie:  

,, 1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym (od 2 do 5 godzin)’’  

i uzyskuje następujące brzmienie: 

,, 1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor zgodnie z rozporządzeniem 

men w sprawie ramowych planów nauczania ( 2 godziny tygodniowo)’’  

  

Zasady przyjmowania do szkoły uczniów z innych szkół lub powracających z zagranicy. 

Na podst. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. nr 26, 

poz. 232 z późn. zm. )  

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów, którzy klasę lub dany etap edukacji 

w szkole za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – na 

podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę 

za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli takie uczeń posiada. Dyrektor 

szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie przedstawionego Dyrektorowi 

szkoły świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli takie uczeń posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje 

o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

2. Jeżeli w klasie lub semestrze, na który uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu 

obowiązkowego języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, 

a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy 

uczeń może:  

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe 

do końca roku szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się                             

w poprzedniej szkole, albo  

3) uczęszczać do klasy z nauka danego języka obcego w innej szkole.  

3. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu 

obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza nauczyciel danego 

języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora szkoły,  a w przypadku, gdy Dyrektor 

nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

innej szkoły.  


