
Aneks nr 9 do statutu Szkoły Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi 

im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach 

 

 

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 z późn. 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 statucie skreśla się słowo „opiekun prawny”. 

2) §2 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę nad dzieckiem, a w przypadku uczniów 

z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby 

sprawujące nad nimi opiekę;” 

3) §2 ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 o brzmieniu: 

„4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach; 

5) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach.” 

4) §3 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o brzmieniu: 

„10. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi 

oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.” 

5) §5 ust. 6 skreśla się pkt 7. 

6) §5 po ust. 16 dodaje się ust. 16a i 16b o brzmieniu: 

„16a. Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 

16b. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.” 

7) §5 ust. 25 skreśla się pkt 1. 

8) §5 skreśla się ust. 31 i 32. 

9) §6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o brzmieniu: 

„1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 



4) wpływa na integrację uczniów; 

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

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

10) §8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o brzmieniu: 

„2a. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Szkole określa ustawa 

– Prawo oświatowe, dając im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach ich kompetencji.” 

11) §9 ust. 2 skreśla się pkt 16. 

12) §9 skreśla się ust. 7.  

13) §10 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o brzmieniu: 

„5a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być 

organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji 

elektronicznej.” 

14) §10 ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wykorzystanie ich w planie 

pracy szkoły;” 

15) §10 po ust. 8 dodaje się ust. 8a o brzmieniu: 

„8a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 8 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. 

8b. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez 

nich szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez 

organ prowadzący szkołę.” 

16) §11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

2) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły” 

17) §11 po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 o brzmieniu: 

„9. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji 

o stanie zdrowia uczniów. 

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.” 

18) §12 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.” 

19) §13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 

„5. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod 



i narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona 

jest drogą elektroniczną.” 

20) §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców 

oddziałów i rodziców oraz wywiadówki i konsultacje.” 

21) §16 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 

„2. W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają w szczególności uczniom: 

1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz 

skupieniu; 

2) dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi 

wygodną pozycję pracy; 

3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie 

pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu 

komórkowego.” 

22) §20 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być 

wydane przed 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. 

2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  

3. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

4. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć 

w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.  

6. Cofnięcie zezwolenia następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  

7. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje dyrektor 

w formie decyzji administracyjnej.” 

23) §23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych przedszkoli.” 

24) Po §23 dodaje się §23a o brzmieniu: 



„§23a 

 

1. Dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia 

zostaną zawieszone z powodów zewnętrznych. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas 

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 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. 

2. Organizując zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

szkoła uwzględnia: 

1) indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, 

2) konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

3) zapewnienie właściwego przebiegu kształcenia. 

3. Organizacja zajęć uwzględnia w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

6) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

4. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych będzie trwać 45 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor będzie mógł dopuścić prowadzenie ich w czasie nie krótszym niż 

30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

5. Szkoła zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicom indywidualne konsultacje 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia w okresie prowadzenia zajęć zdalnych. 

6. Jeżeli nie będzie to zagrażało zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, konsultacje 

mają odbywać się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. 

7. W związku z prowadzeniem w szkole zajęć zdalnych, modyfikacji będą mogły ulec: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów 

nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych 

w formach pozaszkolnych; 

2) tygodniowy lub półroczny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

8. O tym czy istnieje potrzeba modyfikacji ww. treści nauczania oraz rozkładu zajęć 



zadecyduje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli zapadnie decyzja, aby 

czasowo zmodyfikować tygodniowy zakres treści lub rozkład zajęć, dyrektor musi 

niezwłocznie poinformować o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

9. Ponadto, jeżeli zawieszenie zajęć nastąpi z powodu wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub 

2) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

(innego niż nieodpowiednia temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniu, w którym 

odbywają się zajęcia, impreza ogólnopolska lub międzynarodowa); 

– dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, będzie mógł 

zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny. 

10. W okresie prowadzenia zajęć zdalnych możliwe będzie organizowanie dla uczniów 

wycieczek w ramach krajoznawstwa i turystyki. Wycieczki będą mogły odbywać się, 

jeżeli nie będzie zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie. 

11. W okresie prowadzenia zajęć w formie zdalnej, dyrektor koordynuje współpracę 

nauczycieli z uczniami lub rodzicami. Jako koordynator będzie musiał zwracać 

szczególną uwagę na potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci 

i uczniów. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor (za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny), może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. W takim przypadku nauczyciele będą mogli 

przekazywać lub informować uczniów i rodziców o dostępnych materiałach 

i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez ucznia 

w miejscu zamieszkania. 

13. Z kolei w przypadku uczniów, będących w trudnej sytuacji rodzinnej, z powodu 

której nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor będzie mógł, na wniosek rodziców ucznia, 

zorganizować dla niego zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 – o ile zapewni bezpieczne i higieniczne warunki nauki na terenie szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, a na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

14. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie będzie możliwe 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie jednostki, 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym będzie mógł zorganizować zajęcia 

w innym miejscu, które wskaże mu organ prowadzący, np. w młodzieżowym domu 

kultury, bibliotece pedagogicznej itp. 

15. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, będzie obowiązany zorganizować 

zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 



– o ile możliwe będzie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

i pod warunkiem, że na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.” 

25) §24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak 

niż o 2, albo; 

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

oddziałowej.” 

26) §24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 4, liczba uczniów w oddziale zwiększy 

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

dzieli dany oddział.” 

27) §24 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o brzmieniu: 

„5a. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną 

liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.” 

28) §27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b o brzmieniu: 

„2a. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

 2b. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia.” 

29) §30 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 

„6. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela 

nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.” 

30) §37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o brzmieniu: 

„1a. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.” 

31) §37 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o brzmieniu: 

„2a. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują 

następujące zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami 

lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

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

zawodowym;  

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

32) §37 ust. 4 po pkt 14 dodaje się pkt 15 o brzmieniu: 

„15) w ramach zajęć i czynności, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego 

w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny 



w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla 

uczniów, wychowanków lub ich rodziców.” 

33) §37 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 o brzmieniu: 

„8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu 

nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

9. Nauczyciel podczas kształcenia na odległość zobowiązany jest do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

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

frekwencji, wymagań 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 urządzeń prywatnych w celach służbowych; 

9) pracy z uczniami, bądź pozostania do ich dyspozycji; 

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

godzin poza planem lekcji; 

11) indywidualizowania pracy z uczniem podczas kształcenia na odległość stosownie 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.” 

34) §40 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b o brzmieniu: 

„4a. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas, tj.:  

1) prowadzenia dziennika lekcyjnego, wypełniania arkuszy ocen; 

2) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących klasy; 

3) wypisywania świadectwa szkolnych;  

4) wykonywania innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie 

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady 

pedagogicznej. 

4b. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych 

i naukowych.” 

35) §41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkole może być zatrudniony pedagog, psycholog, pedagog specjalny oraz 

logopeda.” 

36) §41 po ust. 2c dodaje się ust. 2d o brzmieniu: 

„2d. Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 



specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  

a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa 

uczniów w życiu szkoły; 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych 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 funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) 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 ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy 

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów 

i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami, 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.” 

37) §43 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog szkolny oraz inni specjaliści zatrudnieni w szkole. Jest ona 

realizowana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się - organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 



z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

5) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych 

zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć 

wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10, 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) zajęcia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze 

względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, 

nie mogą realizować odpowiednio wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie 

z uczniem 

8) warsztatów; 

9) porad i konsultacji.” 

38) §43 po ust. 13 dodaje się ust. 14 o brzmieniu: 

„14. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć 

nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.” 

39) §45 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, 

że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do 

nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły;” 

40) §48 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pisemną skargę wraz z uzasadnieniem należy składać w terminie  2 dni od daty 

naruszenia praw ucznia do dyrektora szkoły.” 

41) §49 skreśla się ust. 10. 

42) §68 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim lub 

międzynarodowym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim lub międzynarodowym uzyskał po ustaleniu 

albo otrzymaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 



zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.” 

43) §69 skreśla się ust. 2. 

44) §73 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.” 

45) §77 ust. 1 skreśla się pkt 4. 

46) Po §78 dodaje się §78a i §78b o brzmieniu: 

„§78a  

Ocenianie w trakcie kształcenia na odległość 

1. W trakcie kształcenia na odległość ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne 

ucznia oraz jego zachowanie. 

2. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie 

pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą 

być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas 

kształcenia na odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia; 

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

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadań; 

5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się 

trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do 

wykonywania kolejnych zadań. 

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

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

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność 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 trwać 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. 

§ 78b 



1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę 

frekwencję ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość 

nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie 

korzystania ze sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinną itd. 

2. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny 

 i poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej). 

3. W przypadku egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

protokół wypełnia się zdalnie. 

47) §80 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o brzmieniu: 

„9. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, 

zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego 

w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia 

pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac 

porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego 

nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się 

w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona 

przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.”. 

 

 

 

 


