
 

Aneks nr 2  

do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie  

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Augustowie  

z dnia 14.09.2022 r. 

W Statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie dokonuje się zmian: 

 

-   w Rozdziale  III,  § 14. punkt 6 otrzymuje brzmienie 

1)  Rejestr i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły. 

2 )  Monitoringiem są objęte korytarze szkolne, wejścia do szkoły, boisko, plac zabaw. 

3) Rejestracji podlega tylko obraz, przy czym czas przechowywania danych na nośniku 

uzależniony jest od pojemności dysku, a zapis jest archiwizowany przez 9 dni. 

5)  Zapis z kamer jest przeglądany tylko wówczas, gdy nastąpi zgłoszenie łamania zasad 

obowiązujących w szkole i może może być udostępniany: 

a)  wychowawcom klas, wyłącznie w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz 

podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie; 

b) pedagogowi szkolnemu, wyłącznie w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez 

monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, 

a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy; 

c) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty 

chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu 

udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych; 

d)  rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu 

oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo – 

opiekuńczych. 

e)  uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, 

Prokuraturze  oraz udostępniony w formie nagrania archiwalnego na nośniku elektronicznym i przekazany 

organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 

- w Rozdziale  VII  dopisuje się § 72a w brzmieniu   

Pedagog specjalny 

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1. Współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, w tym IPET i WOPFU. 

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i 

wspierającymi uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. 

W ramach tej współpracy mi.in. 

– rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 

w życiu szkoły, 



 

– diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

- rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

- określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego, środków dydaktycznych. 

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście 

doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom. 

5. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym m.in. 

z ; 

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

– placówkami doskonalenia nauczycieli, 

– innymi szkołami, 

– pracownikiem socjalnym, 

– asystentem rodziny, 

– kuratorem sądowym i innymi. 

 

 

- w Rozdziale  VII  dopisuje się  § 72 b w brzmieniu:   

 

Psycholog 

Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:: 

 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określając za pomocą testów, obserwacji oraz  

 informacji zebranych od innych nauczycieli bądź specjalistów mających kontakt z uczniem, m.in. 

diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów celem określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń  

 utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkoły. 

 Diagnoza sytuacji w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę 

i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. 

 Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb. 



 

 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. 

 Organizacja zajęć integracyjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych. 

 Opracowanie indywidualnych planów terapeutycznych uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń 

rozwojowych. W przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzenie zajęć 

indywidualnych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.  

 Inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, np. zajęcia 

profilaktyczne. 

 Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów. 

 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia. 

 Zajmowanie się działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów. 

 Doradzanie w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu. 

 Współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami 

wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury). 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych itp. W przypadku uzyskania informacji od nauczyciela, rodzica bądź własnej obserwacji 

o trudnościach dziecka psycholog może zdecydować o poszerzeniu diagnostyki bądź o potrzebie 

dodatkowego wsparcia przez inną jednostkę. Działania te mają na celu dobranie odpowiedniej formy 

i metod pomocy dziecku. 

 Organizowanie warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach,  

 Kreowanie postawy asertywnej. 

- w § 57 dodaje się punkty 3-6 w brzmieniu: 

3. Rodzice uczniów zamawiają posiłki poprzez system „zamowposilek.pl”.  

4. Uczeń otrzymuje posiłek za okazaniem indywidualnego czipa.  

5. Korzystanie ze stołówki szkolnej określa regulamin stołówki.  

6. Godziny wydawania posiłków dla poszczególnych grup wiekowych są ustalane na początku każdego 

roku szkolnego. 

-Dopisuje się Rozdział 11.1 w brzmieniu: 

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

1. Dyrektor zawiesza zajęcia w  szkole, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:  

https://zamowposilek.pl/


 

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..  

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów 

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

zawieszenia zajęć.  

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:  

1) z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i platformy GSuite. 

2) z wykorzystaniem  poczty służbowej zapewniającej wymianę informacji między nauczycielem, uczniem 

i rodzicem 

4. 1. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem prywatnego sprzętu nauczycieli i uczniów.  

2. W przypadku, gdy nauczyciel lub uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem, istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu służbowego ze szkoły. 

3. W przypadku,  gdy uczeń nie posiada w domu odpowiednich warunków do realizacji nauczania 

zdalnego, istnieje możliwość zorganizowania takiego nauczania na terenie szkoły. 

5. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „Zadania domowe” umieszczają informację o 

terminie i formie poszczególnych zajęć. 

6. Nauczyciele prowadzą zajęcia on-line w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. 

7. Nauczyciel udostępnia materiały niezbędne do realizacji zajęć. 

8. Udostępnianie materiałów ( zadań domowych, sprawdzianów, kartkówek itp. ) realizowane powinno być 

za pośrednictwem e-dziennika, służbowej poczty elektronicznej, clasroomów, a w sytuacji braku dostępu do 

Internetu telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.  

8. Prace do sprawdzenia lub ocenienia uczniowie odsyłają nauczycielowi poprzez Classroom lub poprzez 

pocztę elektroniczną wysyłając zdjęcie pracy. 

9. Ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i  Internetu nauczyciel umożliwia 

wykonanie zadań w alternatywny sposób, np. przygotowanie materiałów w formie drukowanej i 

pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu w szkole. 

10. Szkoła określa zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w następujący sposób: 

1. Uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform 

2. Uczniowie nie udostępniają danych dostępowych innym osobom. 



 

3. Uczniowie logują się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska. 

4. Uczestnicy zajęć nie utrwalają wizerunku osób uczestniczących w zajęciach. 

5. Uczniowie korzystają z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

6. Uczeń doświadczający cyberprzemocy, bądź będący jej świadkiem informuje rodzica i 

wychowawcę klasy lub pedagoga, a osoby te są zobowiązane do udzielenia pomocy i podjęcia 

działań zmierzających do rozwiązania problemu. 

11. Szkoła określa zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w następujący sposób: 

1. Nauczyciel otrzymuje indywidualne  loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform 

2. Nauczyciel nie udostępnia danych dostępowych innym osobom 

3. Nauczyciel korzysta z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

4. Nauczyciel przygotowując materiały musi pamiętać o przygotowaniu ich w takiej formie, której 

uczeń ma możliwość odczytania, najlepiej w dokumentach pozwalających odczytać przez 

narzędzia google.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia treści materiałów przed ich udostępnieniem. 

6. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za materiały udostępniane uczniom w sieci i dba o 

bezpieczeństwo antywirusowe. 

7. Nauczyciel po każdych zajęciach wylogowuje się z dziennika elektronicznego oraz innych 

platform wykorzystywanych podczas zajęć. 

12.  Uczeń ma obowiązek potwierdzenia obecności na lekcjach w czasie nauki zdalnej: 

1) W przypadku lekcji online uczeń potwierdza obecność poprzez mikrofon lub na czacie 

danej lekcji na Classroom. 

1) W przypadku lekcji, na którą nauczyciel wysyła materiały do pracy samodzielnej w 

odroczonym czasie, uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na zajęciach w czasie 

rzeczywistym w dzienniku elektronicznym otwierając wiadomość od nauczyciela lub na 

platformie G-Suite wpisując słowo „jestem” jako odpowiedź na wiadomość wysłaną  od 

danego nauczyciela na Classroom. 

13. Dyrektor i nauczyciele zobowiązani są wspierać uczniów w powrocie do szkoły po okresie 

nauki na odległość oraz ułatwić im adaptację w przestrzeni szkolnej czy grupie rówieśniczej, 

a także na bieżąco rozpoznawać ich potrzeby. 

14. Dyrektor organizuje spotkanie kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań 

skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, 

społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów. 

14. Specjaliści mogą organizować dyżury/konsultacje dla rodziców – zarówno w formie 

tradycyjnej (stacjonarnie w szkole) oraz za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

 

 


