
UCHWAŁA NR 32/21/22 

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W CZEREMSZE 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej w Czeremsze 
 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) uchwala się co następuje: 
 

 

§ 1 

W statucie Szkoły Podstawowej w Czeremsze wprowadza się następujące zmiany: 

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

„§ 38a. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. Dyrektor Szkoły organizuje realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość lub w inny sposób zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

125a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

2. Zajęcia w formie zdalnej są organizowane w sytuacji gdy zajęcia stacjonarne na terenie 

szkoły nie mogą być prowadzone z powodu:  

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogól-

nopolskich lub międzynarodowych,  

2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowa-

dzone zajęcia z uczniami,  

3) sytuacji epidemiologicznej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpie-

czeństwu lub zdrowiu uczniów. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzysta-

niem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypad-

kach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i 

nie dłuższym niż 60 minut. 

4. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do rea-

lizacji zajęć w trybie zdalnym to w między innymi: 

• dziennik elektroniczny Librus Synergia, 

• komunikator ZOOM 

• Zintegrowana Platforma Edukacyjna, usługi podstawowe Google 

• elektroniczna poczta służbowa nauczycieli 

5. Prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym odbywa się z zachowaniem tygodniowego 

czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonym w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów przygotowują plan 

nauczania, uwzględniając przede wszystkim zajęcia w czasie rzeczywistym i informują o 

nim rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny. 

7. Przesyłanie uczniom materiałów do pracy indywidualnej odbywa się przy pomocy na-

stępujących narzędzi: dziennik elektroniczny Librus Synergia, poczta e-mail, dysk Google. 

8. Frekwencja podczas zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym jest sprawdzana w 

czasie wideokonferencji i bezzwłocznie odnotowywana w dzienniku elektronicznym. 

9. Usprawiedliwienia nieobecności, informacje dotyczące braku możliwości uczestnicze-

nia w zajęciach lub ewentualnego odbioru zadań przesyłane są do wychowawców z zasto-

sowaniem indywidualnych kont rodziców poprzez dziennik elektroniczny. Terminy związa-

ne z usprawiedliwianiem, przekazywaniem informacji dotyczącej planowanej nieobecności 

ucznia reguluje statut szkoły. 

10. Nauczyciele są zobowiązani udzielać bieżących informacji zwrotnych oraz wszelkich 

konsultacji rodzicom i uczniom, zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowaw-

czych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonicznie. 



11. Wszystkie terminy związane z procesem oceniania, egzekwowania wiedzy i umiejęt-

ności, oceniania przekazywanych prac zostały określone w statucie szkoły i nie podlegają 

zmianie ze względu na zdalny charakter pracy szkoły. 

12. Bezpieczeństwo w czasie kształcenia na odległość: 

1) Uczeń loguje się wyłącznie ze swojego konta i bierze udział w lekcjach zdalnych pod 

swoim imieniem i nazwiskiem. Niedopuszczalny jest udział w lekcji zdalnej pod pseudoni-

mem lub inną nazwą niż własne imię i nazwisko. 

2) Uczeń nie ma prawa udostępniać linków i / lub haseł do zajęć zdalnych innym, nieupo-

ważnionym osobom. 

3) Uczeń nie może nagrywać, fotografować i publicznie rozpowszechniać nagrań, w tym 

zdjęć, zrzutów ekranu, lekcji zdalnej w Internecie. 

4) Bezprawne wykorzystanie wizerunku nauczyciela lub ucznia oraz innych danych osobo-

wych m. in. głosu, imienia, nazwiska, adresu poczty służbowej, numeru telefonu, podlega 

sankcjom prawnym. 

13. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfi-

kować tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu 

zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-

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

realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

15. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na 

trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organi-

zuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub 

inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-

głość.” 

 

2) w § 68 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość 

jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne 

i odpłatne.” 

 

3) po § 18e dodaje się § 18f w brzmieniu: 

„§ 18f.1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz 

uczniami w: 

• rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, 

• prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem in-

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowa-

nie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

• rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

• 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) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, wy-

chowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i za-

grożonych niedostosowaniem społecznym – w zakresie opracowania i realizacji indywidu-



alnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

• rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

• udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 

uczniem, 

• dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

• doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nau-

czycielom, 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepi-

sach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.” 

 

 

4) po § 18f dodaje się § 18g w brzmieniu: 

„§ 18g.1. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy w szczególno-

ści: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie 

wspólnie wraz z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym pro-

gramie edukacyjno-terapeutycznym, 

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami pracy 

wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz za-

grożonymi niedostosowaniem społecznym, 

3) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych dzia-

łaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określo-

nych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

4) udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form 

i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagro-

żonymi niedostosowaniem społecznym, 

5) prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifi-

kacjami.” 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


