
Uchwała nr  12/2021/2022 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

z   13 września 2022 r. 

 

 

 w sprawie zmian w statucie Przedszkola Specjalnego nr 2 w Dąbrowie Górniczej  

 

  

Na podstawie art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082) oraz  § 15 ust. 12 statutu uchwala się co następuje:  

 § 1. W statucie Przedszkola Specjalnego nr 2 w Dąbrowie Górniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 9 ust. 3:  

a) po pkt. 15 dodaje się  pkt 16 w brzmieniu: 16) W przypadku wystąpienia zagrożeń opisanych 

w  §13, ust.  15 Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu; 
b)  po pkt. 16 dodaje się  pkt 17 w brzmieniu: 17) W przypadku zawieszenia zajęć na okres 

powyżej dwóch dni Dyrektor Ośrodka organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

2)   § 13: 

a) ust. 14 otrzymuje brzmienie: Przedszkole zapewnia możliwość korzystania  

z trzech posiłków dziennie. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.  

b) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:  15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są do podpisania z Dyrektorem Ośrodka porozumieniaw. Wszelkie zmiany umowy 

dokonywane są aneksem za zgodą dyrektora od następnego miesiąca.  

c) po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu  16. Wysokość opłaty za posiłki na dany rok 

ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość opłaty jest 

ustalana zgodnie z odrębnymi przepisami i regulaminem żywienia. 

d) po ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:  17. W przypadku zawieszenia zajęć  

w sytuacjach szczególnych, określonych na podstawie obowiązujących odrębnych 

przepisów prawa, w przedszkolu organizuje się zajęcia   z wykorzystaniem metod  i technik 

kształcenia na odległość.   
e) po ust. 17 dodaje się ust.18 w brzmieniu: 18. Organizację pracy Przedszkola  

w okresie obowiązywania kształcenia na odległość określa szczegółowo dyrektor Ośrodka 

w drodze zarządzenia z uwzględnieniem wydanych przepisów prawa oraz możliwości 

technicznych i organizacyjnych Przedszkola. 
f) po ust. 18 dodaje się ust 19  brzmieniu: 19. Zajęcia z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość są realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i 

rodzicem umożliwiających kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania, 

uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci, warunki 

bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach mając na uwadze łączenie przemienne 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

g) po ust. 19 dodaje się ust 20 w brzmieniu 20. Działania w ramach nauczania zdalnego 

mogą być prowadzone w oparciu o: 

h) 1) dziennik elektroniczny; 

2) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych; 

3) pocztę elektroniczną; 4) zajęcia on-linie na platformie Teams; 5) karty pracy.  



i) po ust. 20 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:   21. Zajęcia z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość odbywają się w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie 

dłuższym niż 45 minut. 

j) po ust. 21 dodaje się ust. 22 w brzmieniu: 22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć  z 

wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.  

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr  13/2021/2022 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

z   13 września 2022 r. 

 

 

 w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1  

w Dąbrowie Górniczej  
 

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910) oraz  § 15 ust. 12 statutu uchwala się co następuje: 

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 1 im. Zofii Książek-Bregułowej  w Dąbrowie 

Górniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci  i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po  § 26 dodaje się  § 26 a w brzmieniu:  26a  1.W szkole dopuszcza się do zawieszenia zajęć 

szkolnych na czas określony w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z 

organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury na zewnątrz i 

wewnątrz zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną oraz 

innych nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów. 

2. W sytuacji zawieszenia zajęć, dyrektor niezwłocznie ( do 3 dni) organizuje uczniom zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

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

w zespołach klasowych z uwzględnieniem: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia; 

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

4. Działania w ramach kształcenia na odległość  mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów; 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; 

3) dzienniki elektroniczne; platformę Microsoft Teams;  

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

5) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

6) podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, które uczeń już posiada; 

7) wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do 

odbioru przez rodziców. 

5. Godzina zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W 

uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie 

krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

6. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez 

okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, możliwość konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne w formie bezpośredniego kontaktu, 

indywidualnie lub grupowo. Konsultacje organizowane będą w miarę możliwości organizacyjnych 

szkoły. 

https://epodreczniki.pl/


7. Potwierdzeniem obecności ucznia/dziecka na zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (z uwzględnieniem możliwości technicznych, oprogramowania sprzętu oraz 

poszanowania sfery prywatności ucznia) są:  

  1 )kontakt z nauczycielem z wykorzystaniem uzgodnionych metod  i technik kształcenia na odległość;   

2) wykonanie przez ucznia/dziecko zleconej pracy, udokumentowanie jej wykonania i 

odesłanie nauczycielowi za pomocą uzgodnionych form przekazu.   

3) sprawdzenie i odnotowanie obecności ucznia w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela. 

 

8. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo 

zmodyfikować  zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania, 

tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć  prowadzonych w szkole. Dyrektor niezwłocznie informuje 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wprowadzonej modyfikacji. 

9. Dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną, ustala  czy istnieje potrzeba modyfikacji w trakcie 

roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program.  

10. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

11. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub trudną sytuację rodzinną nie 

może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie  

szkoły, o ile warunki pobytu w szkole nie zagrażają zdrowiu i życiu ucznia. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia 

zajęcia na terenie innej szkoły lub placówki. Zajęcia mogą odbywać się  w bezpośrednim kontakcie z 

nauczycielem, inną osobą prowadzącą  lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

12. W przypadku gdy zdrowie i  życie uczniów nie jest zagrożone podczas prowadzenia zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dopuszcza się organizację dla uczniów 

krajoznawstwa i turystyki. 

13. Zajęcia odbywają się zgodnie z ogólnym regulaminem prowadzenia zajęć z wykorzystywaniem 

metod i technik na odległość  przyjętym w Ośrodku oraz są dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością. 

 

2) po § 26a dodaje się § 26b w brzmieniu:  26b Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia 

gorącego posiłku w formie obiadu. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.  

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania z Dyrektorem Ośrodka porozumienia.  

Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym oraz zgodnie z regulaminem żywienia ustala koszt 

stawki żywieniowej obowiązującej w danym roku szkolnym. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr  14/2021/2022 

 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

z   13 września 2022 r. 

 

 

 w sprawie zmian w statucie IV Liceum Ogólnokształcącego  dla Uczniów 

Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z Autyzmem, w tym z 

Zespołem Aspergera, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją oraz z  

Niepełnosprawnościami Sprzężonymi imienia Zofii Książek - Bregułowej    

w Dąbrowie Górniczej  

 

 

Na podstawie art. 322 ust. Z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy w prowadzające ustawę –  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), rozporządzeń wykonawczych i § 15 ust. 12 

statutu uchwala się co następuje:  

§ 1. W statucie IV Liceum Ogólnokształcącego dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, 

Słabosłyszących i Niesłyszących, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,     

z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją oraz  z Niepełnosprawnościami 

Sprzężonymi imienia Zofii Książek - Bregułowej w Dąbrowie Górniczej  w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie 

Górniczej wprowadza się następujące zmiany:  

1) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu: 

1. W przypadku zawieszenia zajęć w sytuacjach szczególnych, określonych na podstawie 

obowiązujących odrębnych przepisów prawa, w Szkole organizuje się na czas oznaczony 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

2. Organizację pracy Szkoły w okresie obowiązywania kształcenia na odległość określa 

szczegółowo dyrektor Ośrodka w drodze zarządzenia z uwzględnieniem wydanych 

przepisów prawa oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Szkoły, biorąc pod 

uwagę możliwości i potrzeby uczniów oraz ich rodziców.  

3. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, 

rodzicem/opiekunem prawnym.    

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane  

z uwzględnieniem:   

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach 

tygodnia;  

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;  

3) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia;  

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia;  

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;  

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.  

5. Działania w ramach kształcenia na odległość  mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:   



1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;    

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;   

3) dzienniki elektroniczne; platformę Microsoft Teams;  

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;   

5) podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, które uczeń już posiada;  

6) przygotowanie przez nauczycieli materiałów dla uczniów i umieszczenie ich we  

wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców.  

6. Kształcenie na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-

techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych.   

7. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może 

dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut.  

8. Potwierdzeniem obecności ucznia/dziecka na zajęciach z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość (z uwzględnieniem możliwości technicznych, 

oprogramowania sprzętu oraz poszanowania sfery prywatności ucznia) są:    

1) kontakt z nauczycielem z wykorzystaniem uzgodnionych metod   

i technik kształcenia na odległość;   

2) wykonanie przez ucznia/dziecko zleconej pracy, udokumentowanie jej wykonania i 

odesłanie nauczycielowi za pomocą uzgodnionych form przekazu.   

9. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom  

(w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych Szkoły) możliwość konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Mogą one odbywać się w formie 

indywidualnej albo formie grupowej (w miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie 

ucznia/rodzica z nauczycielem). Nauczyciel prowadzący dane zajęcia przekazuje 

uczniom/rodzicom informacje o ustalonych przez dyrektora Szkoły formach i terminach 

konsultacji.  

10. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów 

nauczania i ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół oraz 

tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć. Dyrektor niezwłocznie informuje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o wprowadzonej modyfikacji.  

11. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców ustala potrzebę 

wprowadzenia zmian w realizowanym programie wychowawczo-profilaktycznym i 

modyfikuje ten program.  

12. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań Szkoły.  

13. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z uwagi na trudną 

sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje 

dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem, inną prowadzącą je osobą lub z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (jeżeli warunki pobytu ucznia w Szkole  nie zagrażają zdrowiu i 

życiu ucznia).   

https://epodreczniki.pl/


14. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

zorganizować dla ucznia zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, 

przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.  

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr  15/2021/2022 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

z   13 września 2022 r. 

 

w sprawie zmian w statucie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 imienia Zofii Książek - 

Bregułowej w Dąbrowie Górniczej 

 

  

Na podstawie art. 322 ust. Z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy w prowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), rozporządzeń wykonawczych i § 15 ust.12 

statutu uchwala się co następuje:  

§ 1. W statucie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 imienia Zofii Książek - Bregułowej       

w Dąbrowie Górniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci   

 i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) po § 38  dodaje się § 38a w brzmieniu:  

6. W przypadku zawieszenia zajęć w sytuacjach szczególnych, określonych na podstawie 

obowiązujących odrębnych przepisów prawa, w Szkole organizuje się na czas oznaczony 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

7. Organizację pracy Szkoły w okresie obowiązywania kształcenia na odległość określa 

szczegółowo dyrektor Ośrodka w drodze zarządzenia z uwzględnieniem wydanych 

przepisów prawa oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Szkoły, biorąc pod 

uwagę możliwości i potrzeby uczniów oraz ich rodziców.  

8. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, 

rodzicem/opiekunem prawnym.    

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane  

z uwzględnieniem:   

7) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach 

tygodnia;  

8) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;  

9) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia;  

10) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia;  

11) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;  

12) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.  

10. Działania w ramach kształcenia na odległość  mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:   

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;    

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;   

3) dzienniki elektroniczne; platformę Microsoft Teams;  

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;   

5) podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, które uczeń już posiada;  

6) przygotowanie przez nauczycieli materiałów dla uczniów i umieszczenie ich we  

wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców.  

https://epodreczniki.pl/


7. Kształcenie na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-

techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych.   

9. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może 

dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut.  

10. Potwierdzeniem obecności ucznia/dziecka na zajęciach z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość (z uwzględnieniem możliwości technicznych, 

oprogramowania sprzętu oraz poszanowania sfery prywatności ucznia) są:    

1) kontakt z nauczycielem z wykorzystaniem uzgodnionych metod   

i technik kształcenia na odległość;   

2) wykonanie przez ucznia/dziecko zleconej pracy, udokumentowanie jej wykonania i 

odesłanie nauczycielowi za pomocą uzgodnionych form przekazu.   

10. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom  (w 

miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych Szkoły) możliwość konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Mogą one odbywać się w formie 

indywidualnej albo formie grupowej (w miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie 

ucznia/rodzica z nauczycielem). Nauczyciel prowadzący dane zajęcia przekazuje 

uczniom/rodzicom informacje o ustalonych przez dyrektora Szkoły formach i terminach 

konsultacji.  

11. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów 

nauczania i ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół oraz 

tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć. Dyrektor niezwłocznie informuje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o wprowadzonej modyfikacji.  

12. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców ustala potrzebę 

wprowadzenia zmian w realizowanym programie wychowawczo-profilaktycznym i 

modyfikuje ten program.  

15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań Szkoły.  

16. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z uwagi na trudną 

sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje 

dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem, inną prowadzącą je osobą lub z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (jeżeli warunki pobytu ucznia w Szkole  nie zagrażają zdrowiu i 

życiu ucznia).   

17. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

zorganizować dla ucznia zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, 

przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.  

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 



Uchwała nr  16/2021/2022 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

z   13 września 2022 r. 

  

 

w sprawie zmian w statucie  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Zofii 

Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910) oraz  § 15 ust. 12 statutu uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W statucie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dąbrowie Górniczej  

im. Zofii Książek-Bregułowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

1. Zajęcia w szkole lub placówce zawiesza się, na czas określony, w razie 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, nadzwyczajnego zdarzenia 

zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 – 

w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 32 ust. 11. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor Szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Zajęcia  są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2 określa minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia uwzględniając potrzeby i możliwości 

psychofizyczne oraz bezpieczne uczestnictwo uczniów w zajęciach: 

1) w sytuacji organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom (w miarę ich 

potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły)  możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne w formie indywidualnej albo formie grupowej; 

 2) wychowawca klasy i nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom 

i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach  i terminach konsultacji. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 

2, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki 

techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki, są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej zapewniającego 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem; 

2) z wykorzystaniem platformy do komunikacji elektronicznej Microsoft Teams, chmury One 

Drive oraz innych form komunikacji zawartych w pakiecie Office 365; 



3)przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań; 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3 formy, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

5. Potwierdzeniem obecności ucznia w danym dniu na zajęciach lekcyjnych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są:  

1) nawiązanie kontaktu z nauczycielem z wykorzystaniem uzgodnionych metod  i technik 

kształcenia na odległość, lub; 

2)  wykonanie przez ucznia zleconej pracy, udokumentowanie jej wykonania  i odesłanie  

nauczycielowi za pomocą uzgodnionych form przekazu.  

6. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z uwagi na trudną 

sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego 

ucznia zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, inną prowadzącą zajęcia osobą, lub;  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeżeli warunki pobytu w Szkole 

nie zagrażają zdrowiu i życiu ucznia). 

7. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować odpowiednio: 

1) zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych 

planów nauczania; 

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość; 

3) program wychowawczo-profilaktyczny.  

8. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji. 

9. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor  Szkoły informuje organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor  Szkoły za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Przyjmuje się tekst ujednolicony stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr  17/2021/2022 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 

z   13 września 2022 r. 

 

 

 w sprawie zmian w statucie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

w Dąbrowie Górniczej . 
 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910) oraz  § 15 ust. 12 statutu uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 38 dodaje się § 38 a) w brzmieniu: 

1. W przypadku zawieszenia zajęć w sytuacjach szczególnych, określonych na podstawie 

obowiązujących odrębnych przepisów prawa, w Ośrodku organizuje się na czas oznaczony 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Organizację pracy Ośrodka w okresie obowiązywania nauczania realizowanego zdalnie 

określa  dyrektor Ośrodka z uwzględnieniem wydanych przepisów prawa oraz możliwości 

technicznych i  organizacyjnych Ośrodka, biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby 

dzieci/uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem/opiekunem 

prawnym.   

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z 

 uwzględnieniem:  

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

4)  łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

5.  Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:  

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów;   

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;  

3) dzienniki elektroniczne;  

4) platformę Microsoft Teams; 

5) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;  

6) podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, które uczeń już posiada; 

7) przygotowanie przez nauczycieli materiałów dla dzieci/uczniów i umieszczenie ich we  

wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Kształcenie na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, dzieci/uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych.  

7. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 

https://epodreczniki.pl/


minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania 

przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut. 

8. Potwierdzeniem obecności dziecka/ucznia na zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość są:   

1) kontakt z nauczycielem z wykorzystaniem uzgodnionych metod  i technik kształcenia 

na odległość;  

2) wykonanie przez dziecko/ucznia zleconej pracy, udokumentowanie jej wykonania i 

 odesłanie  nauczycielowi za pomocą uzgodnionych form przekazu.  

9. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia  uczniom i rodzicom/opiekunom 

prawnym, w miarę ich potrzeb i  możliwości organizacyjnych Ośrodka, możliwość konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Mogą one odbywać się w formie 

indywidualnej albo formie grupowej, w  miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie ucznia z 

nauczycielem. O ustalonych przez dyrektora Ośrodka formach i terminach konsultacji 

przekazuje rodzicom i uczniom nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

10. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów 

nauczania i  ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół oraz tygodniowy 

lub semestralny rozkład zajęć. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o  wprowadzonej modyfikacji. 

11. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę 

wprowadzenia zmian w realizowanym programie wychowawczo-profilaktycznym i modyfikuje 

ten program. 

12. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań Ośrodka. 

13. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z uwagi na trudną 

sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w  miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego 

ucznia zajęcia na terenie Ośrodka. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie z 

nauczycielem, inną prowadzącą je osobą lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (jeżeli warunki pobytu w Ośrodku nie zagrażają zdrowiu i życiu dziecka/ucznia).  

14. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

zorganizować dla ucznia zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, 

przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki. 

2) po § 39 dodaje się § 39a) w brzmieniu:  

1. Ośrodek  zapewnia uczniom możliwość spożycia gorącego posiłku w formie obiadu. 

2. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania z dyrektorem Ośrodka 

porozumienia. 

4. Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym i zgodnie z regulaminem żywienia 

ustala koszt stawki żywieniowej obowiązującej w danym roku szkolnym. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


