
 

Uchwała Nr .................................. 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach 

z dnia 13 września 2022 r.  

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w 

Myślenicach 

 

 Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1  w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

oraz art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Jana Pawła II w Myślenicach uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W Dziale III dodaje się rozdział 10 o tytule „Zawieszenie zajęć”, 

2) dodaje się § 68.a, który otrzymuje brzmienie: 

1. 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 oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy – prawo oświatowe. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch 

dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od 

trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

3) dodaje się § 68.b, który otrzymuje brzmienie: 



1. W okresie zawieszenia zajęć zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez 

podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 

do oceny pracy ucznia; z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. 

2. Nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją 

wczesnoszkolną. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są 

organizowane z uwzględnieniem w szczególności równomiernego obciążenia 

uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w 

każdym dniu, możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem 

monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczeń wynikających ze specyfiki 

zajęć, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

4. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 

do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się: 

1) projekty; 

2) prezentacje; 

3) opracowania; 

4) karty pracy. 

5. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 wykorzystywane są technologie 

informacyjno-komunikacyjne zapewniające wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności: 

1) komunikatory 

2) grupy społecznościowe  

3) poczta elektroniczna 

4) platforma edukacyjna Microsoft Teams 

5) dziennik elektroniczny Librus . 

4) dodaje się § 68.c,  który otrzymuje brzmienie: 

1. Uczniowie lub rodzice mogą korzystać z materiałów w postaci elektronicznej 

niezbędnych do prowadzenia zajęć. 



2. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 

gromadzone są:  

1) Dziennik elektroniczny Librus ; 

2) e-mail ; 

3. Nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom informację na temat źródeł i materiałów 

niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej 

niezbędnych do prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1. 

5) dodaje się § 68.d, który otrzymuje brzmienie: 

1. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest: 

1) obecność na zajęciach on-line stwierdzona przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia; 

2) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny 

pracy ucznia w przypadku zajęć innych niż zajęcia prowadzone on-line. 

2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia 

niepełnoletniego przesyłają pocztą elektroniczną (przez dziennik elektroniczny) do 

wychowawcy klasy wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z 

uzasadnieniem. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przesłać należy najpóźniej w terminie do 7 dni 

od ustania nieobecności. 

4. Wychowawca oddziału podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych. W przypadku odmowy usprawiedliwienia nieobecności, 

wychowawca informuje rodziców o przyczynach tej odmowy.  

5. Wychowawca oddziału pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na 

bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego (obowiązku nauki) przez 

uczniów.  

6. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom 

zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w 

rozwiązywaniu bieżących problemów. 

6) dodaje się § 68.e, który otrzymuje brzmienie: 

1. Każdy uczeń lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych przez 

nauczyciela. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się telefonicznie, na 

wskazany przez nauczyciela numer telefonu lub na wskazany przez nauczyciela 

adres e-mail oraz poprzez dziennik elektroniczny. 



7) dodaje się § 68.f, który otrzymuje brzmienie: 

1. Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej 

zakończeniu, a informację tę przekazuje drogą elektroniczną (przez dziennik 

elektroniczny).  

2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną o pojawiających się 

trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności wynikających ze 

specyfiki nauczania na odległość. 

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz 

ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 r.  

 

    Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


