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Uchwała Nr 11/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie 

 

z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza  

w Gnieźnie 

 

Na podstawie: 

art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

W statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul.: Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno.”; 

2) Po § 1 dodaje się § 1a. w brzmieniu: 

„§ 1a. 

 

Ilekrod w statucie użyto słowa: 

1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumied Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumied Ustawę z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.); 

3) szkoła, jednostka – należy przez to rozumied Szkołę Podstawową nr 6 im. Henryka 

Sienkiewicza w Gnieźnie; 



 

4) dyrektor szkoły – należy przez to rozumied Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie; 

5) rodzice – należy przez to rozumied także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) uczniowie – należy przez to rozumied uczniów Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie.”; 

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gniezno, z siedzibą przy ul. Lecha 6, 62-200 

Gniezno.”; 

4) § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu: 

„5. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:  

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;  

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych;  

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą;  

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;  

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego,  

w zakresie dotyczącym ich dzieci.  

6. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działao administracyjnych 

jednostki, a zatem nie pobierają opłat:  

1) za prowadzenie dzienników;  

2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice 

otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet             

z jednostką;  

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.  

7. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego  

w zakresie dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli 

możliwośd wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym,  

z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.  

8. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także                 

na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego 

podmiotu.”; 

5) § 2a ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli           

i rodziców”; 

6) § 2a po ust. 7 dodaje się ust. 8-9 w brzmieniu: 

„8. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 



w tym czynników chroniących i czynników ryzyka,  

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeo związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

9. Diagnozę, o której mowa w ust. 8, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez 

niego pracownik szkoły.”; 

7) Po § 5 dodaje się § 5a. w brzmieniu: 

„§ 5a. 

 

1. Po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców  

i samorządem uczniowskim podjęto decyzję o stosowania szczególnego nadzoru nad 

pomieszczeniami szkoły oraz terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

2. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności  

i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeo, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuocze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku  

i rekreacji pracowników, pomieszczeo sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej, szatni i przebieralni. 

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

5. Monitoring  nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.  

6. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeostwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.  

7. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed 

ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. 

8. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrao można zidentyfikowad, Szkoła 

przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje 

nadpisany. 

9. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomośd, iż nagrania 

mogą stanowid dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrao z obrazu zostaje 

wysłużony do czasu prawomocnego zakooczenia postępowania.”; 

8) § 15 ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęd wychowania fizycznego, informatyki  

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii.”; 

9) § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych dwiczeo fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 



klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”.”; 

10) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczeo ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez 

nauczyciela ocena roczna jest, jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców, zaniżona.”; 

11) § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem niżej 

wymienionych zajęd edukacyjnych: plastyka, muzyka, technika, informatyka  

i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mied przede wszystkim formę zadao 

praktycznych.”; 

12) § 21 ust. 1d otrzymuje brzmienie: 

„1d. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na przełomie stycznia/lutego, jednak jej dokładną 

datę ustala się na początki każdego roku szkolnego, w zależności od terminu ferii 

zimowych.”; 

13) § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uczeo nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawad 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.”; 

14) § 22 ust. 3 pkt 4 skreśla się; 

15) Po § 22 dodaje się § 22a - § 22e w brzmieniu: 

„§ 22a 

Ocenianie w trakcie kształcenia na odległośd 

1. W trakcie kształcenia na odległośd ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia 

oraz jego zachowanie. 

2. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległośd ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeo robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyd. Zasady oceniania muszą byd dostosowane  

do przyjętych w szkole rozwiązao kształcenia na odległośd. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizowad pracę z uczniem podczas kształcenia  

na odległośd do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywnośd ucznia; 

2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) Rozwiązywanie zadao i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadao; 

5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych  

do wykonywania kolejnych zadao. 

5. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.



 

6. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywnośd uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane  

w wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez 

komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym 

wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwad dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji 

dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 

 

§ 22b 

 

1. W ocenianiu zajęd z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę prace 

pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury 

fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomośd zagadnieo sportowych,  

np. poprzez opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub 

przygotowanie tygodniowego planu treningowego.   

2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendowad uczniom korzystanie  

ze sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych 

dwiczeo fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania  

w domu lub na świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniad ucznia także na podstawie odesłanych 

przez ucznia nagrao/ zdjęd z wykonania zleconych zadao 

4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcad uczniów do wypełniania 

dzienniczków aktywności fizycznej. 

 

§ 22c 

 

1. Ocenianie zachowania uczniów polegad będzie na podsumowaniu zachowania ucznia  

w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia  

w okresie nauki na odległośd, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji 

zleconych form nauki.  

2. Przy ocenianiu zachowania można wziąd również pod uwagę kulturę korespondencji, 

którą odznacza się uczeo - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 



elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

3. W trakcie kształcenia na odległośd z wykorzystaniem np. wideokonferencji można wziąd 

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji, m.in. czy 

przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

§ 22d 

 

1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani  

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną  

z podsumowaniem lub oceną  wykonanego zadania. 

3. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel  

ma obowiązek: 

1) odwoływad się do wymagao edukacyjnych; 

2) przekazywad uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia  

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazad uczniowi jak powinien się dalej uczyd. 

 

§ 22e 

 

1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brad pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległośd nauczyciel 

zobowiązany jest wziąd pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania  

ze sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd. 

2. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazao ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny  

i poprawkowy może byd przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej). 

3. W przypadku egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

protokół wypełnia się zdalnie.”; 

16) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„Działalnośd innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadao służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązao  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działao programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów  

oraz nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, 



stowarzyszeo i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuoczej szkoły, jest również rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.”; 

17) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 

1. W szkole mogą byd prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne 

są to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywnośd kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmowad wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może byd wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działao 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

byd podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działao. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje rada 

pedagogiczna.”; 

18) § 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Szkole mogą działad, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuoczej i innowacyjnej 

szkoły.”; 

19) § 26b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuoczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnieo i talentów uczniowskich  

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.”; 

20) § 27a po ust. 18 dodaje się ust. 19 w brzmieniu: 

„19. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki  

na odległośd uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszad wszelkie problemy, które utrudniają 

efektywną realizację nauki zdalnej. Szkoła może użyczyd sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd lub innego sposobu 



kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.”; 

21) Po § 27a dodaje się § 27b w brzmieniu: 

„Profilaktyczna opieka zdrowotna 

§ 27b 

 

1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje: 

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

2) promocję zdrowia; 

3) opiekę stomatologiczną. 

2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

3. Cele są realizowane poprzez: 

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 

chorób, w tym chorób zakaźnych; 

2)  wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 

3)  edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu  

oraz prawidłowego żywienia; 

4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka 

środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 

5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

6. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki 

stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyd również higienistka stomatologiczna. 

7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. 

8. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców na pierwszych zajęciach z wychowawcą  

w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie  

do wyrażenia”; 

22) § 28 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kierowanie uczniów za zgodą rodziców na badania psychologiczno – pedagogiczne, 

porady wychowawcze, różne formy terapii pedagogicznej dostępne  

w poradni,”; 

23) § 28 ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanej dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczad do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające  

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizowad wszystkich zajęd edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania 

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, oraz obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które 

są realizowane indywidualnie z uczniem.”; 

24) § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:



 

„8. Godzina zajęd, o których mowa w ust. 6 trwa 45 minut. Dyrektor decyduje,  

w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęd w czasie krótszym lub dłuższym  

niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania 

tych zajęd.”; 

25) § 28 ust. 9 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży.”; 

26) § 28 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  

i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole 

zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.”; 

27) § 28 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęd nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.”; 

28) § 28a po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia  

na odległośd Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytao 

ze stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji.”; 

29) § 30 ust. 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziedmi i młodzieżą, oraz rodzicami  

w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu  

o procedury organizacyjne postępowania;”; 

30) § 30 ust. 1 po pkt 29 dodaje się pkt 30-33 w brzmieniu: 

„30)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodnośd 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

31) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy; 

32) zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów 

szkolnych; 

33) prowadzi rejestr wyjśd grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.”; 

31) § 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„ 2a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 2   

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku  

gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów 

rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Dokumentację dotyczącą 

klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukooczenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio 



dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.”; 

32) § 30 po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: 

„4a. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakooczeniu 

rocznych zajęd dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą byd organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej  

1/3 członków rady pedagogicznej. Zebrania rady pedagogicznej  

są protokołowane. 

4b. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane  

do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszad 

dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4c. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane 

w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze  

w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska 

podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

4d. W uzasadnionych przypadkach zebrania rady pedagogicznej mogą byd organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku 

głosowanie członków rady pedagogicznej odbywa się w formie: 

1) Office 365 - aplikacji Forms; 

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeo Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie videokonferencji. 

4e. Nie przeprowadza się głosowao tajnych podczas posiedzeo zdalnych zorganizowanych  

za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.”; 

33) § 30 ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Samorząd może ze swojego składu wyłonid radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działao wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.”; 

34) § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie  

z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli.”; 

35) § 35 ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia  

do zakooczenia zajęd dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeo 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyd liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

2) podzielid dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 



oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe.”; 

36) § 35 ust. 1d otrzymuje brzmienie: 

„1d. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1b, liczba uczniów w oddziale zwiększy się 

więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli 

dany oddział.”; 

37) § 35 ust. 1e-1f skreśla się; 

38) § 35 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki oddziałach liczących więcej niż 

24 uczniów, zajęcia mogą byd prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczad liczby 

stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.”; 

39) Po § 37 dodaje się § 37a - § 37d w brzmieniu: 

„§ 37a 

 

1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesid zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęd wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozid zdrowiu uczniów np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi  

i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji 

szkodliwych.  

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

paostwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesid zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może byd zagrożone 

zdrowie uczniów. 

3. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2, mogą byd wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności. W takim przypadku treśd zgody lub opinii powinna byd utrwalona  

w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

4. Zawieszenie zajęd, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyd w szczególności grupy, 

grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki,  

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęd. 

5. W związku z zawieszeniem zajęd Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY - organizowanie jednocześnie zajęd w formie 

tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległośd; 

2) WARIANT ZDALNY - organizowanie zajęd w formie kształcenia na odległośd, zgodnie  

z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia 



na odległośd. 

6. Organizując kształcenia na odległośd szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeo 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  

4) dyspozycyjnośd rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęd w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęd. 

7. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikowad 

tygodniowy rozkład zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd lub 

innego sposobu realizacji tych zajęd. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęd dyrektor 

niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

8. Godzina lekcyjna zajęd edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd lub innego sposobu realizacji 

tych zajęd trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu 

oświaty może dopuścid prowadzenie tych zajęd w czasie nie krótszym  

niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

 

Zajęcia wspomagające 

§ 37b 

 

1. Dla uczniów klas IV – VIII mogą byd organizowane zajęcia wspomagające uczniów  

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęd 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, 

które będą realizowane w ramach zajęd wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby 

uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.  

3. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą 

byd realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd. 

4. Dyrektor szkoły, informuje rodziców uczniów o organizowanych w szkole zajęciach 

wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub 

przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy 

tych zajęd z poszczególnych przedmiotów. 

5. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, rodzice ucznia składają dyrektorowi 

pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach 



wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

6. Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, 

jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. 

7. Godzina zajęd wspomagających trwa 45 minut. 

8. Szczegółowe zasady organizacji zajęd wspomagających w szkole określają odrębne 

przepisy. 

 

Edukacja domowa 

§ 37c 

 

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolid, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może byd wydane przez 

rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku  

o wydanie zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

 

§ 37d 

 

1. Dyrektor i nauczyciele zobowiązani są wspierad uczniów w powrocie do szkoły  

po okresie nauki na odległośd oraz ułatwid im adaptację w przestrzeni szkolnej czy grupie 

rówieśniczej, a także na bieżąco rozpoznawad ich potrzeby.  

2. Dyrektor organizuje spotkanie kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działao 

skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, 

społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) podejmowania działao w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania 

właściwych relacji społecznych w klasie; 

2) Podejmowania więcej zintegrowanych działao profilaktycznych wynikających  

z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19  

i promującymi zdrowie; 

3) Zwrócenia uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego 

nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów  

czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej; 

4) Zaprojektowanie wspólnie z Dyrektorem cyklu działao integrujących  

z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia 

w te działania psychologa, pedagoga, terapeuty; 

5) Ustalenia zakresu modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznych;



 

4. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zobowiązani są do rozwijania relacji 

interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeo oraz uczeo – uczeo poprzez: 

1) częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów  

z uczniami, (np. podczas lekcji przeznaczyd 15 minut na integrację oddziału klasowego); 

2) objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, 

angażowanie do dodatkowych zadao; 

3) podejmowanie działao integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin, aktywne 

przerwy śródlekcyjne; 

4) organizowanie częstych wyjśd klasowych; 

5) uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów. 

5. Specjaliści mogą organizowad dyżury/konsultacje dla rodziców – zarówno  

w formie tradycyjnej (stacjonarnie w szkole) oraz za pośrednictwem dostępnych narzędzi 

komunikacji elektronicznej.”; 

40) § 38 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas 

pobytu w szkole.”; 

41) § 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) obserwowanie zajęd; 

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) prowadzenie zajęd wspólnie z nauczycielem; 

4) samodzielne prowadzenie zajęd; 

5) planowanie i omawianie zajęd prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.”; 

42) § 44 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„3. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze bezpośrednio  

z uczniami lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęd, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadao statutowych szkoły. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne  

do kształcenia na odległośd, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu 

nauczania tak, by dostosowad go do wybranej metody kształcenia na odległośd. 

5. Nauczyciel podczas kształcenia na odległośd zobowiązany jest do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania 

frekwencji, wymagao w odniesieniu do pracy własnej uczniów;



 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza  

w pracy zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeo prywatnych w celach służbowych; 

9) pracy z uczniami, bądź pozostania do ich dyspozycji, zgodnie z dotychczasowym planem 

lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzieo tygodnia; 

10) indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z ustaleniem godzin 

poza planem lekcji; 

11) indywidualizowania pracy z uczniem podczas kształcenia na odległośd stosownie  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.”; 

43) § 45 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) otacza opieką wychowanka (dydaktyczną, wychowawczą, innowacyjną, opiekuoczą)”; 

44) § 45 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W trakcie nauki na odległośd każdy wychowawca zobowiązany jest  

do utrzymywania stałego kontaktu  z rodzicem i uczniem.”; 

45) § 46  ust. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wspomaga Dyrektora w organizacji kształcenia na odległośd w trakcie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły.”; 

46) § 46 ust. 7 po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady  

i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.”; 

47) § 46 ust. 8 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady  

i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.”; 

48) § 46 ust. 9 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) w trakcie prowadzenia kształcenia na odległośd: 

a) przygotowuje i przekazuje dwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz 

dokładne instrukcje, jak te dwiczenia wykonywad, by osiągnąd założony cel, 

b) zobowiązuje się do wyboru dwiczeo dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka  

i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie, 

c) prowadzi porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji.”; 

49) § 51 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:



50)  

„17) Uczeo w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do:  

a) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadao 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

b) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych 

z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie  

z nauczycielem.”; 

51) § 57 otrzymuje brzmienie: 

„Statut został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu…..”. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r. 

 


