
Uchwała nr 3/30/08/2022 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły 

 Na podstawie art. 80 ust. 1 w związku z art. 82 i na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy 
Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080 ze zm.) Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu uchwala, 
co następuje: 

§ 1 
W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany: 
§14 ust. 1 pkt. 15 otrzymuje brzmienie: 
Podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 
określonych odrębnymi przepisami oraz zgodnie z § 20 ust. 19. 
Dodano §20 ust. 19 w brzmieniu:  
1) W przypadku konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość 
zajęcia on-line będą odbywały się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams: 

a) zajęcia prowadzone będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, 
b) na każdych zajęciach sprawdzona będzie lista obecności; 

2) Kształcenie on-line będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz innych platform edukacyjnych; 
3) Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 
umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych  z możliwością 
skrócenia czasu jednostki lekcyjnej.  
§ 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów jest dobrowolne i odpłatne. 
§ 31 ust. 4 dodano podpunkt 6 w brzmieniu: 
6) Pedagog specjalny. 
§ 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
1. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog szkolny oraz pedagog specjalny.  
 W § 34 dodano ust 3 w brzmieniu 
3. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 
1) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 
specjalistami, rodzicami oraz uczniami; 
2)   Współpraca z zespołem mającym opracować IPET; 
3)   Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
4)   Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, uczniów, nauczycieli; 
5)   Pedagog specjalny będzie współpracował z: 
a)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
b)   placówkami doskonalenia nauczycieli, 
c)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
d) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 



e)  dyrektorem, 
f)  pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, 
g)  asystentem edukacji romskiej, 
h)  pomocą nauczyciela, 
i)  pracownikiem socjalnym, 
j)  asystentem rodziny, 
k)  kuratorem sądowym. 
6) Przedstawianie propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie ww. 
zadań. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 września 2022 r.  
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