
Aneks nr 6 do statutu Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich 

Twórców Kultury w Żorach 

 

Na podstawie:  

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

oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z poźn. zm.) 

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 

poz. 1389 z pozn. zm.) 

 
 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. 
Żorskich Twórców Kultury w Żorach wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 27a: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11. Rodzice ucznia, który nie ma możliwości pracy online (brak sprzętu, internetu) 
zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy, który przekazuje te informacje dyrektorowi 
szkoły.”, 

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:  

„12. Biorąc pod uwagę higienę pracy przy komputerze zajęcia z wykorzystaniem 
połączenia online nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Pozostały czas lekcji uczeń 
pracuje samodzielnie, na podstawie przedstawionych przez nauczyciela wskazówek: 

1) W trakcie lekcji online uczeń powinien posiadać przy sobie zeszyt, ćwiczenia 
i podręcznik. 

2) Na przedmiotach artystycznych, technice i informatyce uczeń powinien mieć 
materiały wymagane przez nauczyciela. 

3) Podczas połączenia online konieczne jest włączenie mikrofonów przez uczniów 
i nauczycieli oraz, w miarę możliwości – włączenie kamer internetowych.”, 

c) w ust. 14 kropkę zastępuję się dwukropkiem i dodaje się pkt 1 - 4 w brzmieniu: 

„1) Brak reakcji ze strony ucznia (milczenie) na polecenia nauczyciela w trakcie lekcji, 
skutkuje wpisaniem nieobecności. 

2) Uczeń, który jest obecny na lekcji, ale nie pracuje na niej (odmawia wykonywania 
poleceń, nie udostępnia ekranu komputera bez konkretnej przyczyny, nie pisze na 
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czacie, nie odzywa się), otrzymuje minus. Trzy minusy zamieniają się na ocenę 
niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 

3) Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce (z wyłączeniem 
przypadków nieobecności usprawiedliwionej) otrzymuje minus i ma obowiązek 
napisania tych prac na najbliższej lekcji lub konsultacjach (decyzja należy do 
nauczyciela). W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym przez nauczyciela 
terminie, w miejsce minusa otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4) Uczeń, który podczas lekcji nie odesłał sprawdzianu lub kartkówki w wyznaczonym 
czasie, otrzymuje ocenę niedostateczną.”, 

d) w ust. 23 dodano do pkt waga 2 tekst o brzmieniu: 

„- praca na lekcji z przedmiotów artystycznych, informatyki i techniki”, 

e) w ust. 24:  

− pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) Uczeń, który nie odda w podanym terminie zleconej przez nauczyciela pracy, 
otrzymuje minus. Jeżeli nie odda tej pracy do najbliższej lekcji, w miejsce minusa 
otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.”, 

− uchyla się pkt 4, 

f) uchyla się ust. 27. 

§ 2. Zmiany obowiązują od dnia 25 stycznia 2021 r. 
 

 
 

Dyrektor szkoły  
Irena Krzywoń 

 


