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Podstawa prawna : 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2022r. w sprawie organizacji 

kształcenia , wychowania i opieki dzieci i młodzieży  będących obywatelami  Ukrainy 

(Dz.U. z 2022r. poz.645) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemie oświaty innych państw (Dz. U z 2020r., poz.1283) 

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

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

 

wprowadza się następujące zmiany : 

 

 

 

W Rozdziale 4 

Organizacja pracy szkoły 

§23 

Dodaje się ustęp 8 z pkt. 1,2,3,4 o następującej treści:  

W szkole zawiesza się i wprowadza się nauczanie zdalne w przypadku 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 Rozdziale 5 

Nauczyciele i pracownicy szkoły 

§25 

Do ustępu 2 dodaje się punkt 6,7 o następującej treści:  

6) pedagog specjalny, 

7) psycholog 

§26 

Dodaje się ustęp 5 następującej treści:  



Każdy nauczyciel ma obowiązek realizowania godzin dostępności w szkole dla uczniów i 

rodziców w wymiarze: 1 godziny tygodniowo- w przypadku zatrudnienia w wymiarze co 

najmniej ½, 1 godziny na 2 tygodnie- w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 

niższym niż ½. 

§36 

Dodaje się ustęp 1 następującej treści:  

Pedagog specjalny będzie realizował zajęcia w ramach zadań związanych z: 

a) rekomendowaniem dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w 

zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, 

b) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów lub wychowanków w celu określenia: 

 mocnych stron, 

 predyspozycji, 

 zainteresowań i uzdolnień, 

 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, 

c) wspieraniem nauczycieli w: 

 rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów lub wychowanków, 

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem 

lub wychowankiem, 

 dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, 

 doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub 

wychowanków, 

d) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub 

wychowanków, 

e) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem, 

f) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka, 

g) udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. 

 

Dodaje się ustęp 2 następującej treści:  

Do zadań psychologa szkolnego należy:  

1) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły:                                                                                                                                                                         

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów     

oraz wspierania rozwoju uczniów;   



3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb.  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;                                                                                                                                                                

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;                                                                                                              

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;                                                                                     

7) prowadzenie stałych konsultacji dla rodziców oraz warsztatów o charakterze 

psychoedukacyjnym;                                                                                                                                                           

8) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;                                                                                                                                             

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;                                                                                                      

10) prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie z odrębnymi przepisami 

prawa.   

 

W Rozdziale 11 

Stołówka szkolna 

§57 

Dodaje się ustęp 7 następującej treści:  

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczenia umożliwiającego 

bezpieczne i higieniczne spożycie przynajmniej 1 gorącego posiłku podczas pobytu w szkole.  

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.  

 


