
 

Aneks nr 3 

do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku 

wprowadzony uchwałą nr 4/2022/2023 z dnia 26.08.2022 r.  

w sprawie zmian w Statucie  

 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W rozdziale 2 §5 dodaje się pkt 10: Na wniosek rodziców ucznia, który posiada 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, Dyrektor, w porozumieniu z 

organem prowadzącym, umożliwia uczniowi realizację zajęć indywidualnego 

nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w 

indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

2. W rozdziale 3 §13 dodaje się pkt 17: Na podstawie art. 125 a ustawy Prawo 

Oświatowe Dyrektor placówki może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i organizuje 

dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. W rozdziale 4 §28 dodaje się pkt 4: Na podstawie art. 125 a ustawy Prawo Oświatowe 

Dyrektor placówki może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i  organizować dla 

uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. W rozdziale 4 §28 dodaje się pkt 5: W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie 

leczniczym organizację nauczania zdalnego określają przepisy art. 128 ust. 4-8 ustawy 

Prawo Oświatowe. 

5. W rozdziale 7 §35 pkt 6. podpkt. 2 nadaje się nowe brzmienie: porad specjalistów 

zatrudnionych w szkole. 

6. W rozdziale 7 § 38 dodaje się pkt 4: Na świadectwie ukończenia szkoły,  w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się osiągnięcia w formie 

wolontariatu. By dokonać wpisu na świadectwie, uczeń powinien angażować się w 

działania wolontariacie organizowane przez szkołę w co najmniej 80% akcji w 

przeciągu 3 lat. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany 

dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie przed końcoworoczną radą 

klasyfikacyjną w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i 

podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym 

wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. 

Zaświadczenie uczeń dostarcza do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu lub składa 

w sekretariacie szkoły. 

7. W rozdziale 8 §40 pkt. 2 podpkt. 3) dopisuje się: pedagog specjalny. 

8. W rozdziale 8 § 41 pkt 3 dodaje się podpkt 14: dostępność w szkole w ramach 

godziny dostępności i prowadzenie konsultacji (odpowiednio do potrzeb) dla uczniów, 

wychowanków lub ich rodziców. 

9.  W rozdziale 8 §43 pkt. 1 dopisuje się: pedagoga specjalnego. 

10. W rozdziale 9 §52 pkt. 1 dodaje się podpkt. 7: kary porządkowe. 

 

 

 


