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ZMIANY W STATUCIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU 

Z DNIA 01.09.2022 

 
Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 100: 

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza zajęcia naczas 

oznaczony, 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, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów innego niż określone w pkt. 1-3”. 

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 10, na okres powyżej 

dwóch dni dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem technik i metod 

kształcenia na odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż od trzeciego dnia 

zawieszenia zajęć.” 

c) dodaje się ust. od 12 do 22 w brzmieniu: 

  „12.Do zadań dyrektora związanego z organizacją kształcenia na odległość należy: 

1) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy; 

2) informowanie zdalne (na stronie internetowej, poprzez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, nie wymagający kontaktów 

osobistych rodziców uczniów) o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły; 

3) ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia, o którym mowa w Statucie Szkoły; 

4) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły; 

5) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych 

konsultacji; 



6) ustalanie we współpracy z nauczycielami: 

a) sposobu komunikowania się z uczniami i rodzicami, 

b) formy przekazywania treści utrwalających wiedzę oraz ilości 

przekazywanego materiału w danym dniu, 

c) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy 

i umiejętności, 

d) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także 

uzyskanych przez nich ocenach, 

e) trybu konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem, 

f) modyfikacji programu nauczania w razie potrzeby. 
 

13. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki, o którym mowa w ust. 10 nauka  

w szkole jest realizowana na odległość. 

1) W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania.  

O wybranym sposobie informowany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 

szkołą. 

2) Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Zadania 

dyrektora w zakresie organizacji zdalnego nauczania określa ust. 12. 

3) Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie 

rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek oraz inne formy nauki 

ucznia(w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura). 

4) Dyrektor szkoły ustala, że nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z obowiązującym 

planem zajęć. 

5) W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn 

obiektywnych (przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich 

narzędzi do  komunikacji zdalnej) informuje o tym swojego wychowawcę. 

6) Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady 

bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną, uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie do czasu 

korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon)  

i ich dostępności w domu, etap kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną 

uczniów. 

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

a) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

b) zintegrowaną platformę edukacyjną; 

c) dziennik elektroniczny; 

d) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

e) media społecznościowe, komunikatory (Skype, Messenger), programy do 

telekonferencji (Zoom, Teams) przy zachowaniu bezpiecznych warunków 

korzystania z Internetu; 

f) lekcje online; 

g) programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 



h) informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły; 

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

j) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu  

z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego. 

14. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani 

są do: 

a) współpracy z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami  

w zapewnieniu uczniom potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem ich 

możliwości psychofizycznych; 

b) współpracy z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami, przy ustalaniu 

przez dyrektora monitorowania postępów uczniów oraz sposobów 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym informowania uczniów  

i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach; 

c) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwości konsultacji  

w formie i terminach ustalonych z dyrektorem; 

d) weryfikowania obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisywania odpowiedniej 

adnotacji  w dzienniku elektronicznym; 

e) wpisywania tematu lekcji w dzienniku elektronicznym po zrealizowaniu 

planu lekcji i podstawy programowej; 

f) nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi 

do komunikacji internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować 

bezpieczeństwo w sieci i ochronę danych osobowych uczniów. 

 

15. Uczniowie szkoły podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość są 

zobowiązani w szczególności do: 

1) Samodzielnego (poprzez dziennik elektroniczny) lub z pomocą rodziców 

nawiązania kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

2) Korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując 

tym samym naukę własną w domu; 

3) Obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach pracy 

edukacyjnej na odległość; 

4) Odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli; 

5) Systematycznej pracy w domu; 

6) Zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści 

nauczania; 

7) Przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

16. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, 

pozostając do dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu. 

17. Uczeń w komunikacji z nauczycielem pamięta o kulturze językowej. 

18. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia 

online oraz robienia zdjęć i upowszechniania w Internecie bez jego zgody. 

19. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób 

niezgodny z prawem, w szczególności: 

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów 



nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać; 

2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi oraz nickami, wykorzystywać prac 

osób trzecich i przedstawiać ich jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich 

kont internetowych, udostępniać swojego konta osobom trzecim; 

3) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do 

odpowiednich komunikatorów. 

20. W ramach kształcenia na odległość rodzice mają obowiązek pozostawać w kontakcie  

z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, 

sprawdzać stronę internetową szkoły. 

21. W przypadku braku możliwości udziału dziecka w zajęciach online ze względów 

zdrowotnych lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są do 

poinformowania o tym fakcie wychowawcę za pomocą dziennika elektronicznego 

lub telefonicznie. 

22. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują  

i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad: 

1) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas 

kontaktu z nauczycielami; 

2) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela  

w wyznaczonej formie i na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, 

zdjęcie, film, skan, nagranie głosowe i dźwiękowe itp.); 

3) ocenianiu podlegają sprawdziany i kartkówki rozwiązywane w formularzu Google 

lub Test portal oraz wypracowania pisane w edytorze tekstu; 

4) ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace 

wykonane przez chętnych uczniów”. 

 

Na podstawie art. 106a ust.1 ustawy Prawo Oświatowe zarządza się, co następuje: 

 
§ 2. W Statucie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku 

wprowadza się następujące zmiany: 

a) §98 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„98.1 Stołówka jest miejscem spożywania ciepłych posiłków przygotowywanych przez 

pracowników kuchni dla uczniów.” 

b) W ust. 3 skreśla się zapis „od 935 do 945”oraz zmienia się zapis „od 1030do 1050” na 

„od 1035 do 1055”. 

c) W ust. 7 skreśla się: „W przypadku, gdy należności nie można zaliczyć na poczet 

kolejnego miesiąca następuje zwrot gotówki w sekretariacie szkoły.” 

 
 


