
Aneks nr 2 do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy 

 

Podstawa prawna: 

1) art. 98 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082 z późn. zm. 

2) art. 106a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm. 

 

Zmianie ulega zapis w §89 poprzez dopisanie punktu 9. o brzmieniu „Szkoła zapewnia uczniom jeden 

gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole”. 

 

 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych (Dz. U. z 1610) 

 

Zmianie ulega zapis w §21 ust. 7 pkt 2 poprzez dopisanie punktu 2e o brzmieniu „pedagog specjalny”. 

Zmianie ulega brzmienie Rozdziału 7 Działu III  z Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa  

na Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego, psychologa i pedagoga specjalnego. 

Zmianie ulega zapis rozdziału 7 Działu III poprzez dodanie punktu 1a o brzmieniu „Do zadań pedagoga 

specjalnego należy: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji 

funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, z wyjątkiem udziału w 

posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

 2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, 

 3) prowadzenie 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 uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych zgodnie z przepisami wydanymi na 



podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764),  

4) prowadzenie z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych, 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 

655, 1079, 1116 i 1383) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116),  

6) udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, o 

której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 

7) realizowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe; 

8) realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974).” 

 


