
W § 2 dodaje się ustęp 4:  

4. Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym  może prowadzić oddział integracyjny. 

4.1 Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do klasy integracyjnej 

zapisuje się na wniosek rodziców. Dokumentem koniecznym do zapisu i przyjęcia dziecka 

niepełnosprawnego jest  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale 

integracyjnym wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 4.2 W  przypadku funkcjonowania dwóch oddziałów na tym samym poziomie edukacyjnym, 

rodzice dzieci nie posiadających  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zapisują 

dzieci do oddziału integracyjnego na zasadzie dobrowolności. 

4.3 W przypadku funkcjonowania jednego oddziału, rodzice zostają poinformowani  

o możliwości utworzenia oddziału integracyjnego i mają prawo wyrazić swoje stanowisko. 

Przyjmuje się, że jeżeli połowa rodziców sprzeciwi się inicjatywie utworzenia klasy 

integracyjnej, to odstąpi się od zamiaru jej utworzenia. 

W § 3 dodaje się ustęp, który przyjmuje nr 7, a dotychczasowy 7 ma  nr 8 

 

7. Szkoła organizuje oddział integracyjny, w którym realizowane są szczegółowe zadania 

wychowawcze poprzez: 

1) tworzenie warunków rozwoju dzieci niepełnosprawnych według ich rzeczywistych 

możliwości, 

2) kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności, inności i przeciętności 

wśród rówieśników i dorosłych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, 

3) integrowanie zespołu klasowego i tworzenie prawidłowych relacji społecznych 

między uczniami, 

4) uczenie się we współdziałaniu, wspieranie się wzajemne uczniów, 

5) doprowadzenie każdego ucznia w rozwoju tak daleko, jak to jest możliwe przy jego 

talentach i ograniczeniach, 

6) uczenie się samodzielności i odpowiedzialności za innych. 

  

W § 10 zmienia się numeracja ustępów, dodaje się ustęp, który przyjmuje nr 6  

 

6.1 Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3  do 5 uczniów 

niepełnosprawnych. 

6.2 Klasy integracyjne realizują ilość godzin zgodnie z ramowym planem nauczania 

jednakowym dla wszystkich oddziałów na danym poziomie i etapie edukacyjnym. 

6.3 Programy, podręczniki obowiązujące w oddziałach integracyjnych funkcjonują na tych 

samych zasadach jak w pozostałych oddziałach; podręczniki szkolnictwa specjalnego 

wykorzystywane są jako materiały pomocnicze dla wszystkich uczniów oddziału 

integracyjnego lub jako podręczniki z wyboru dla uczniów nauczanych indywidualnie. 



6.4 W klasie integracyjnej uczy dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu (zwany 

nauczycielem prowadzącym) oraz specjalista kształcenia specjalnego (zwany nauczycielem 

wspierającym). 

 

W § 17 dodaje się ustęp 8: 

8.1 Za edukację uczniów oddziału integracyjnego są odpowiedzialni obaj nauczyciele  

w równym stopniu. Do zadań nauczyciela prowadzącego należy: 

1) realizowanie w klasie programu nauczania przyjętego w szkolnym zestawie 

programów nauczania, 

2) współrealizowanie zadań wychowawczych dla danej klasy integracyjnej, 

3) kształtowanie prawidłowych relacji między uczniami klasy, 

4) skoordynowanie z nauczycielem wspierającym działań edukacyjnych (m.in. 

planowanie pracy, sposób sprawdzenia wiadomości, podział zadań podczas trwania 

lekcji), 

5) maksymalne włączanie ucznia niepełnosprawnego w tok lekcji, stosowanie 

nieszablonowych rozwiązań metodycznych, metod aktywizujących uczniów, pracy 

zespołowej i innych. 

 

8.2  Do zadań  nauczyciela wspierającego należy: 

1) pozyskiwanie informacji o uczniach niepełnosprawnych z orzeczeń i opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej oraz rozmów z rodzicami i specjalistami, 

2) projektowanie i realizowanie działań wychowawczych w stosunku do dzieci 

niepełnosprawnych w ścisłej korelacji z programem wychowawczym klasy, 

tworzonym przez wychowawcę we współpracy z pedagogiem szkolnym, 

3) systematyczne informowanie wychowawcy klasy i nauczycieli przedmiotu  

o sukcesach i problemach uczniów niepełnosprawnych, 

4) współpraca z wychowawcą klasy poprzez aktywne uczestnictwo w procesie 

wychowawczym realizowanym w szkole, 

5) uczestnictwo w ustalaniu śródrocznych i końcowych ocen z zachowania dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zgłaszanie sugestii dotyczących oceny  

z zachowania pozostałych uczniów klasy integracyjnej, 

6) współpraca z nauczycielami przedmiotów w celu ustalania treści programowych, 

planowania metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami i dysfunkcjami, 

7) zapoznanie się z podstawą programową poszczególnych przedmiotów i bloków 

tematycznych, 

8) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci niepełnosprawnych, 

wykorzystując własne obserwacje, opinie oraz wskazówki innych nauczycieli, 

9) uzgadnianie z nauczycielem przedmiotów i bloków tematycznych, opanowanie 

których treści i umiejętności stanowi minimum konieczne ze względu na dalszą 

edukację ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz formułowanie 

wspólnych uzgodnień, 

10) aktualizowanie założeń edukacyjnych zawartych w rozkładach materiału, 

uwzględniając postępy w nauce i trudności uczniów integrowanych, 



11) ustalanie, w jakim stopniu ma mieć wpływ na oceny uczniów integrowanych oraz 

przypominanie innym nauczycielom, iż każdy przypadek wymaga wypracowania 

indywidualnego trybu oceniania poszczególnych uczniów, w zależności od 

posiadanych dysfunkcji, 

12) uczestnictwo w zebraniach i konsultacjach z rodzicami, informowanie rodziców 

uczniów niepełnosprawnych o postępach dzieci, prezentowanie prac dzieci oraz 

zapoznanie z wnioskami z prowadzonych obserwacji, 

13) utrzymywanie systematycznego kontaktu (w zależności od potrzeb) z rodzicami dzieci 

integrowanych, prowadzenie zeszytu korespondencji, obejmującego również rozmowy 

telefoniczne, 

14) przygotowywanie opinii o uczniach niepełnosprawnych na żądanie uprawnionych 

instytucji, 

15) współpraca z wychowawcą w planowaniu imprez, wyjazdów i wyjść klasowych,  

w działaniach organizacyjnych oraz opracowywaniu programów, 

16) sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole oraz podczas wyjść  

i wyjazdów, 

17) wnioskowanie, w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym, 

skierowanie dzieci na dodatkowe badania, w razie konieczności wnioskowanie  

o rekwalifikowanie ucznia przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, 

18) prowadzenie własnej dokumentacji  pracy w zespole integracyjnym (zeszyt 

obserwacji, IPET, archiwum prac dzieci, zeszyt korespondencji z rodzicami, teczki  

z materiałami pomocniczymi do zajęć, itp.) 

W zakresie wykonywanych zadań nauczyciel wspomagający współpracuje ze wszystkimi 

organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi. 

 

W § 17 dodaje się ustęp 9:  

1. W szkole funkcjonuje  Zespół do Spraw Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej , w skład 

którego wchodzi wychowawca, nauczyciele prowadzący,  nauczyciel wspierający w klasie 

integracyjnej, pedagog oraz specjaliści: logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog  

i  tyflopedagog. Przewodniczącym i koordynatorem wszelkich działań jest pedagog  szkolny.  

2. Zadania zespołu to:  

1) nauczanie i wychowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, 

2) tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dostosowanych 

do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami, 

3) współpraca z wszystkimi pracownikami szkoły w celu integracji dzieci 

niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym,  

4) pedagogizacja rodziców,  

5) kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób słabszych, młodszych, 

niepełnosprawnych oraz kształtowanie postaw prospołecznych osób 

niepełnosprawnych w stosunku do osób zdrowych, 

6) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku (Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.) 



3. Zespół spotyka się dwa razy w roku lub częściej (w zależności od potrzeb) z inicjatywy 

jednego z członków lub Dyrektora Szkoły.  

4. Do zadań specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma (logopeda) 

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma (logopeda), 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

4) prowadzenie ćwiczeń  rozwijających ogólne sprawności ruchowe i sprawności 

manualne,  

5) prowadzenie ćwiczeń orientacji przestrzennej na podstawie konkretnego materiału 

(obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego i literowego - bez czytania), 

6) prowadzenie ćwiczeń rozwijających  funkcje słuchowe na podstawie dźwięków świata 

otaczającego, muzyki i dźwięków mowy, 

7) doskonalenie percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa, spostrzeganie),   

8) doskonalenie uwagi, jej trwałości, zdolności koncentracji,  

9) prowadzenie ćwiczeń rozwijających  pamięć świeżą, trwałą, mechaniczną  i logiczną 

słów, zdań oraz  tekstów, 

10) doskonalenie rozwoju mowy,  

11) rozwijanie myślenia: ujmowanie różnic i podobieństw, analiza i synteza myślowa, 

umiejętność klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie 

przyczynowo - skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne, definiowanie pojęć,  

12) doskonalenie rozwoju motorycznego, koordynacja statyczna, precyzja ruchów, 

13) określenie indywidualnych możliwości i perspektyw rozwoju słuchowego dziecka, 

14) terapia słuchu i mowy ( w szczególności surdopedagog), 

15) czuwanie nad wszelkimi potrzebami dzieci z wadą słuchu, 

16) określenie indywidualnych możliwości i perspektyw rozwoju wzrokowego dziecka, 

17) terapia wzroku i właściwego postrzegania otoczenia (w szczególności tyflopedagog), 

18) doskonalenie percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa, spostrzeganie),   

19) doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, 

20) czuwanie nad wszelkimi potrzebami dzieci z wadą wzroku. 

 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej zostały wprowadzone Uchwałą nr 2/2012/2013 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  

w Sławsku z dnia 30 sierpnia 2012r. 

 

W §19 dodaje się pkt. 3 o następującej treści:  

3. Działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły wspomaga psycholog szkolny, którego 

zadaniem jest: 

1) prowadzenie działań diagnostycznych mających na celu: 

 wspieranie rozwoju ucznia, 

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 



 ograniczanie przejawów niedostosowania; 

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów 

poprzez: 

 spotkania indywidualne, 

 zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym, 

 zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku dalszego 

kształcenia i zawodu; 

3) doradztwo psychologiczne dla rodziców poprzez 

 indywidualne porady i konsultacje, 

 spotkania o charakterze prelekcji lub warsztatów prowadzone w zależności od 

zgłaszanych potrzeb; 

4) doradztwo psychologiczne dla nauczycieli poprzez: 

 indywidualne porady i konsultacje, 

 organizowanie i prowadzenie rad szkoleniowych doskonalących umiejętności 

wychowawcze, 

5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, 

wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły, 

współpraca z instytucjami i placówkami pozaszkolnymi wspomagającymi pracę 

opiekuńczo –wychowawczą szkoły. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków psychologa szkolnego określa dyrektor szkoły. 

 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej wprowadzono Uchwałą nr 13/2012/2013 Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Sławsku  

z dnia 21 maja 2013r. 

 


