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§ 18 
pkt 3 
po 10) przed 11)

stosuje  środki  oddziaływania  wychowawczego  wobec  ucznia  wykazującego  przejawy
demoralizacji lub który dopuścił się czynu karalnego

§ 65 czyli po obecnym 64
1. W przypadku ucznia, który wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor
szkoły może zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci:

1) pouczenia;
2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie;
3) przeproszenia pokrzywdzonego;
4) przywrócenia stanu poprzedniego;
5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

2. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary
określonej w § 61. 

3. Środek  oddziaływania  wychowawczego  stosuje  się  za  zgodą  rodziców  albo
opiekunów ucznia i ucznia.

4. Brak  zgody  ze  strony  rodziców/opiekunów  prawnych  lub  ucznia  na  zastosowanie
środka z ust. 1 wiąże się ze skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

5. Środka  oddziaływania  wychowawczego  nie  stosuje  się  w  przypadku,  gdy  uczeń
dopuścił  się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego
z urzędu lub przestępstwa skarbowego.

§ 49
W pkt 16 dodano pedagog i psycholog szkolny w szczególności:

pkt 18. Pedagog specjalny w szczególności:
1) współpracuje  z  nauczycielami,  wychowawcami,  innymi  specjalistami,  rodzicami  oraz

uczniami w: 
a) rekomendowaniu  dyrektorowi  szkoły  do  realizacji  działań  w  zakresie  zapewnienia

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
b) prowadzeniu  badań  i  działań  diagnostycznych  związanych  z  rozpoznawaniem

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych uczniów,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
d) określaniu  niezbędnych  do  nauki  warunków,  sprzętu  specjalistycznego  i  środków

dydaktycznych,  w  tym  wykorzystujących  technologie  informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich  ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz
możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpracuje  z  zespołem  w  zakresie  opracowania  i  realizacji  indywidualnego  programu
edukacyjno-terapeutycznego  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 



a) rozpoznawaniu  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  uczniów  lub  trudności  w  ich
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
c) dostosowaniu  sposobów  i  metod  pracy  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
5) współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, 
6) przedstawia  radzie  pedagogicznej  propozycji  w  zakresie  doskonalenia  zawodowego

nauczycieli szkoły 

Rozdział 4, paragraf 42
Dodano  punkt 
W przypadku zawieszenia zajęć powyżej 2 dni dyrektor szkoły organizuje uczniom zajęcia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia realizowane są za pomocą Google Work Space.
Szczegółowe zasady określa regulamin nauczania zdalnego.

Rozdział 7, paragraf 67, punkt 19, uchylono podpunkt 3, 4 i 5.
Dodano podpunkt 7
Podstawą do wystawiania oceny śródrocznej i rocznej w klasach IV – VIII są oceny 
cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności.

Zmieniono zapisy
§ 41. 1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła umożliwia spożywanie obiadu - prowadzi 
stołówkę szkolną. 2. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin, który 
zostaje podany do wiadomości rodzicom i uczniom korzystającym ze stołówki. Znajduje się 
on na widocznym miejscu w jadalni. 3. Obiady przygotowują pracownicy obsługi ( personel 
kuchenny).
4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 5.  Warunki korzystania ze 
stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, każdego roku ustala dyrektor szkoły w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 6. Dla uczniów uprawnionych do pomocy 
finansowej odpłatność za obiady ponoszą instytucje pomocy społecznej. 7. Ze stołówki mogą 
korzystać nauczyciele, inni pracownicy .Wyżej wymienione osoby opłacają koszty 
przygotowania posiłków.


