
Uchwała nr 1/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

   Na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 

2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

6. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku wystąpienia 
klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji, realizacja zadań szkoły odbywa się 
poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy 
prawo oświatowe i innych rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw 
oświaty. 

 

2. W § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

7. Dbanie o edukację i wszechstronny rozwój uczniów w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem epidemii oraz klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji 
realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  

2) wykorzystanie dostępnych platform edukacyjnych;  

3) udostępnienie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach 
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 
nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; 

4) udostępnienie materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji  
i radiofonii lub  innych materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą 
dyrektora szkoły; 

5) wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem m.in. takich, jak: 

a) dzienniki; 

b) aplikacje do prowadzenia zajęć zdalnych;  

c) kontakty telefoniczne; 

d) strona internetowa szkoły. 



 

3. Dodaje się § 16a w brzmieniu: 

Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć online 

§ 16a. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji, szkoła wprowadza 
następujące zasady:  

1) Uczniowie przed każdymi zajęciami wyłączają wszystko, co mają na komputerze 
lub komórce.  

2) W sposób kulturalny odnoszą się do siebie i nauczyciela oraz pracują samodzielnie. 

3) Logują się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem.  

4) Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. 

5) Bez zgody nauczyciela nie wolno nagrywać i upubliczniać treści z lekcji online.  

6) Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszyć klasę i dać dostęp do 
mikrofonu tylko wskazanym uczniom. 

2. Bezpieczna platforma i narzędzia do prowadzenia lekcji online.  

1) Prowadzone lekcje online oraz  komunikacja z uczniami realizowane jest poprzez 
jeden system, bezpieczną platformę, której administratorem jest dyrektor szkoły. 

2) Każdy z nauczycieli ma indywidualne konto zabezpieczone hasłem. 

3) Każdy uczeń ma indywidualne konto pozwalające na dostęp do zajęć 
realizowanych online.  

4) Istnieją grupy komunikacyjne dla każdej z klasy. Uczeń ma dostęp do zajęć online 
tylko do członków danej grupy. 

 

4. W § 55 dodaje się 7 w brzmieniu: 

7. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanym  
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana zdalnie. W sytuacji, gdy 
wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie 
musi także poinformować kuratora oświaty. Za organizację kształcenia zdalnego 
odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, 
w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. 

 

5. W § 56 dodaje się ustęp 21 w brzmieniu: 

21.W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanym  
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana zdalnie. Za organizację 
kształcenia zdalnego odpowiada dyrektor szkoły. Nauczyciele mają możliwość 
weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do 
wybranej metody kształcenia zdalnego. 

 

 



6. W § 92 dodaje się ustęp 24 w brzmieniu: 

24. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji, nauczyciele 
świetlicy: 

1) prowadzą dyżury opiekuńcze na terenie szkoły dla uczniów rodziców bezpośrednio 
zaangażowanych w walkę z epidemią i klęską żywiołową; 

2) korzystają z narzędzi i technik kształcenia zdalnego w celu udostępniania materiałów 
edukacyjnych zgodnie z planem pracy świetlicy; 

3) prowadzą konsultacje wspierające rodziców i uczniów. 

7.  W § 95 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: 

9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji, biblioteka jest dostępna według 
ustalonych przez dyrektora zasad. 

 

8. W § 121 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji, realizacja zadań 
nauczycieli, specjalistów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza oraz innych 
pracowników szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe. Wszyscy nauczyciele 
są zobowiązani do działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo w sieci w ramach 
udostępnianych im materiałów, źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi. 

9. W § 123 dodaje się ustępy 5-6 w brzmieniu: 

1. Wychowawca informuje dyrektora szkoły o nieobecnościach nieusprawiedliwionych 
uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych na co najmniej 50% zajęć w 
okresie jednego miesiąca; 

2. Wychowawca zapoznaje uczniów z: 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia oraz 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji; 

 

10. W § 139 ust. 1 dodaje się 16-17 w brzmieniu: 



16)  w okresie czasowego zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych ma obowiązek 
aktywnego uczestniczenia w zajęciach zdalnych, przy użyciu wyznaczonej przez 
nauczyciela platformy edukacyjnej; 

17) stosować się do zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                   
i zwalczaniem epidemii oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i innych 
nadzwyczajnych sytuacji. 

 
11. W § 157 uchyla się ustępy od 5 do 10. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
 
§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Mirosław Stoczkowski 
 


