
Załącznik nr…… do protokołu 
 z posiedzenia Rady Pedagogicznej 

 z dnia………………………. 
 

 

UCHWAŁA NR  6/2022 

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W KARGOWEJ 

z dnia 31.08.2022 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły. 

 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197)  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 493) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 
2020 r., poz. 492) 
 
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116) – art. 5 pkt 7. 
 

§ 1 
W statucie szkoły, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Skreśla się rozdział 7a w całości. 
2. Po rozdziale 7 wprowadza się rozdział 7a w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

  
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

  
§ 3 

  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
  



Załącznik nr 1 do uchwały nr  z dnia  31.08.2022 r. 
  
  

ROZDZIAŁ 7a 
ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 
W OKRESIE NAUCZANIA REALIZOWANEGO ZDALNIE 

 
 

Dział 1 
Zasady ogólne 

§ 110a 
 
1. Zasady nauczania zdalnego wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy 
programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 
tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.  
2. Zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym jest możliwe w 4 przypadkach: 

 zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

 temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów (Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w 
pomieszczeniach- minimalna wymagana temp. to 180 C. Obowiązek zawieszenia zajęć 
w tym wypadku i prowadzenia nauki zdalnej odbywa się najpóźniej od trzeciego dnia 
zawieszenia zajęć na okres dłuższy niż 2 dni); 

 zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 
 nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

3. Zasady w sytuacji nauczania zdalnego mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra 
właściwego do spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny Dyrektor szkoły 
zdecyduje, kierując się dobrem uczniów, zamknąć placówkę szkolną, co uniemożliwi realizację 
zadań statutowych Szkoły w tradycyjnym trybie.  
 

Dział 2 
Zadania Dyrektora 

§ 110b 
 
1. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 
zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  
2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 
edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych 
kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 
uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.  
3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 
zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych 
w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:  

1) równomierne obciążenie uczniów 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;  

4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz 
sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub 
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.  



5. Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 
warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki 
i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.  
6. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.  
7. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 
w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.  
8. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.  
9. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 
wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.  
 

Dział 3 
Zadania Rady Pedagogicznej 

§ 110c 
 
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line, za ich organizację oraz koordynację 

odpowiada Dyrektor placówki.  
2. Podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie 

uchwały niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu edukacji.  
3. Zebrania Rady Pedagogicznej on-line odbywają się poprzez aplikację Teams na platformie 

Office 365, członkowie Rady Pedagogicznej głosują poprzez podniesienie ręki bądź poprzez 
odpowiedz ustną lub pisemną przesłaną przez e-mail do dyrektora szkoły.  

4. Nauczyciele przygotowują zajęcia on-line oraz sposoby przekazywania materiałów i 
komunikowania się z uczniami i ich rodzicami.  

5. Wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania ścisłego kontaktu z nauczycielami 
uczącymi w jego klasie oraz rodzicami jego wychowanków oraz z pedagogiem i 
psychologiem szkolnym i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.  

6. W okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania Szkoły wychowawca ustala sposób 
komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział  za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania online nauczycieli, 
szczególnie w celu uzgodnienia tygodniowych zakresów treści nauczania i monitorowania 
ilości zadań przekazywanych uczniom oraz ustalenia rocznej oceny zachowania 

7. Pedagog szkolny i psycholog udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego uczniom i 
ich rodzinom. Ściśle współpracuje z nauczycielami i rodzicami uczniów. Prowadzi zajęcia 
on-line z tego zakresu oraz prowadzi rozmowy telefoniczne lub na czacie z potrzebującymi 
wsparcia uczniami i ich rodzicami.  

 
Dział 4 

Organizacja nauczania zdalnego 
§ 110c 

 
1. Źródłem komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem przedmiotu, rodzicem i uczniem jest 

dziennik elektroniczny Vulcan, Office 365, e-mail, telefon, komunikatory mediów 
społecznościowych lub poczta tradycyjna.  

2. Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją obowiązku szkolnego. 
Wszelkie działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz 
utrwaleniu pozytywnych postaw społecznych.  

3. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach oraz odbierania wysyłanych przez 
nauczyciela materiałów i terminowego wykonywania zleconych prac.  



4. Realizację wykonywanych przez ucznia notatek i zadań pisemnych ustala nauczyciel 
przedmiotu. Nauczyciel może wymagać od ucznia przekazania dokumentacji z wykonania 
zadań we wcześniej podanej przez niego formie.  

5. Nauczyciel ma obowiązek, w trakcie prowadzonej nauki zdalnej, powiadamiać rodziców o 
efektach wykonywanych prac przez dzieci lub o braku ich wykonywania.  

6. Rodzice są zobowiązani do systematycznego logowania się w dzienniku elektronicznym, na 
Office 365 i odbierania wiadomości od nauczycieli. W przypadku problemów z logowaniem 
możliwa jest komunikacja telefoniczna lub poprzez pocztę tradycyjną.  

7. Jeżeli uczeń nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań 
rodzic/opiekun prawny powinien poinformować o tym wychowawcę, który wraz z 
Dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi niezbędnych materiałów. Rodzic jest 
zobowiązany do odesłania zrealizowanego materiału przez ucznia w ustalonym trybie i 
terminie.  

8. Nauczyciele będą umieszczać materiał do realizacji:  
1) w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,  
2) w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy 

nauki,  
3) w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki.  

9. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-
VIII ) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują 
weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do 
wybranej metody kształcenia na odległość.  

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 
w szczególności z wykorzystaniem: materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod 
adresem www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych 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, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i 
radiofonii, innych niż wymienione wyżej materiały wskazane przez nauczyciela.  

11. Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne zostają przekazywane z 
wykorzystaniem platformy Office 365, przez dziennik elektroniczny Vulcan, telefonicznie, 
pocztą tradycyjną oraz poprzez komunikatory mediów społecznych.  

12. Nauczyciel ma obowiązek poinformowanie rodziców o dostępnych materiałach i 
możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci 
objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

13. Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez 
siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z 
uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego 
korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.  

14. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na podziale godzin 
oddziałów klasowych z uwzględnieniem zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z 
urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  

15. Szczegółowa organizacja nauczania musi uwzględniać: 
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 



f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 
zajęć, 

g) możliwości techniczne i organizacyjne dostępu do proponowanych form nauczania 
przez nauczycieli i uczniów, 

h) bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w procesie zdalnego nauczania i uczenia 
się, 

16. Nauczyciel dokumentuje odbyte zajęcia (tematy, obecność, sposób realizacji, kontakty z 
rodzicami, itp.) w dzienniku elektronicznym.  

17. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na 
bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem 
internetowej transmisji video lub czatu.  

18. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w 
dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem 
internetowej transmisji video lub czatu.  

19. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą danego oddziału klasowego po zasięgnięciu 
opinii Rodziców ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia 
on-line z wykorzystaniem platformy Office 365 – do określonej godziny danego bądź 
kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów 
oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.  

20. W przypadku, gdy nauczyciel lub uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem 
(komputerem, laptopem, tabletem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby 
skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania niezwłocznie 
informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę 
możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże 
nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania 
materiałów w formie drukowanej - treści programowe szczegółowe omówione i test 
sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).  

21. Na wyznaczone zajęcia on-line uczeń dołącza punktualnie, o godzinie określającej 
początek zajęć, opuszcza je po ich zakończeniu przez nauczyciela. 

22. Uczeń powinien być do lekcji przygotowany, tj. posiadać niezbędne, określone przez 
nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne. 

23. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywać polecenia 
nauczycieli, zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami. 

24. Podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym 
uczestnikom spotkania tj.: 

a) wyglądać schludnie, czysto, 
b) powstrzymać się od zakłócania zajęć, 
c) zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę 

języka, 
d) wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno 

w czasie wyznaczonym przez nauczyciela i z poszanowaniem poglądów innych, 
e) niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów i obrażanie innych uczniów, 
f)   podczas lekcji uczeń nie spożywa posiłków oraz napojów, 
g) zajęcia prowadzone są przy włączonych kamerach u ucznia, jak i u nauczyciela. 

25. Zajęcia prowadzone on-line są przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. Udział w 
zajęciach on-line innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe jedynie po 
uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzącego dane zajęcia nauczyciela. 

 
 

Dział 5 
Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności 

§ 110d 
 



1. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie umieszczają w dzienniku elektronicznym, na 
platformie Office 365 lub przesyłają pocztą tradycyjną materiał, z którym uczniowie są 
zobowiązani zapoznać się.  

2. Nauczyciele określają termin zapoznania się z materiałem oraz wykonania zadań przez 
uczniów.  

3. Uczniowie są zobowiązani do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela poprzez 
dziennik elektroniczny Vulcan lub innym sposobem ustalonym z nauczycielem przedmiotu.  

4. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać 
się w formie:  
a) ustnej (połączenie online z nauczycielem, aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach),  
b) pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki, testy, zadania dodatkowe pisane w sposób i 

czasie ustalonym przez nauczyciela),  
c) praktycznej (karty pracy, prace plastyczne i techniczne, wykonanie pomocy 

dydaktycznych, praca badawcza np. przeprowadzenie doświadczeń i inne zadania 
zlecone przez nauczyciela). Efekty pracy przekazywane będą w formie i czasie 
ustalonym przez nauczyciela.  

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie i formie uzgodnionym z 
nauczycielem przedmiotu.  

6. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/opiekunowie będą informowani za pomocą 
dziennika elektronicznego (na bieżąco).  

7. Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami, 
jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w nauce lub brakiem uczestnictwa w lekcjach 
online.  

 
Dział 6 

Ocenianie postępów w nauce 
§ 110e 

 
1. Ocenianie uczniów polegać będzie na podsumowaniu pracy ucznia w okresie 

poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach, 
a także funkcjonowania i pracy ucznia w okresie nauki na odległość. W okresie nauki zdalnej 
ocenie podlega zwłaszcza systematyczność, aktywność, poprawność wykonania zleconych 
form nauki.  

2. Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia w tym okresie przewidują potwierdzenie 
wykonania zadanej pracy poprzez odesłanie nauczycielowi odpowiedzi do zadań, zdjęcia 
tych odpowiedzi lub innego pliku zawierającego rozwiązanie zadania lub wykonane inne 
formy pracy (np. prace plastyczne).  

3. Za nieprzedłożenie zadania w wyznaczonym terminie nauczyciel ma prawo wystawić w 
dzienniku uczniowi nieprzygotowanie.  

4. W przypadku chwilowych problemów technicznych, organizacyjnych lub zdrowotnych 
rodzic/opiekun prawny powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania 
zadania w ustalonym terminie. W takiej sytuacji termin wykonania zadania może zostać 
wydłużony po uzgodnieniu z nauczycielem.  

5. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać, powinien 
poprosić o pomoc nauczyciela korzystając z możliwości komunikacji przez dziennik 
elektroniczny Vulcan, Ofiice 365, e-mail, telefon, komunikatory społecznościowe lub 
pocztę tradycyjną.  

6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania 
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia zawarte w zaleceniach opinii lub orzeczenia 
wydanego przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.  



7. Wszystkie informacje uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań 
oraz uwagi dotyczące ich funkcjonowania w okresie zdalnego nauczania nauczyciel 
odnotowuje w dzienniku Vulcan. 

8. Wymagania na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego 
Systemu Oceniania.  

9. Nauczyciel w okresie zdalnego nauczania ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę jego 
zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe odsyłanie zadań, 
systematyczną pracę bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych, zdalną 
pomoc kolegom w nauce oraz przestrzeganie regulaminów i zarządzeń związanych z obecną 
sytuacją (w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Informacja ta stanowi element składowy oceny 
semestralnej / końcoworocznej zachowania.  

 
Dział 7 

Sposób odnotowywania obecności uczniów 
§ 110f 

 
1. Za obecnego na zajęciach uznajemy ucznia, który zalogował się do platformy Office 365 i 

uczestniczył w lekcji przez cały czas jej trwania.  
2. Frekwencję wpisujemy w dzienniku elektronicznym.  
3. Frekwencję zatwierdzamy na bieżąco w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu. 

Istnieje możliwość weryfikacji obecności po wyjaśnieniu ucznia lub rodziców. 
4. W przypadku gdy nauczyciel zauważy, że materiały przez niego przesyłane przez dłuższy 

czas nie są odbierane przez ucznia lub rodzica (max 5 dni) zgłasza ten fakt wychowawcy 
klasy. Wychowawca stara się wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jeżeli mimo starań nie nawiązuje 
kontaktu z rodzicami / uczniem zgłasza ten fakt Dyrekcji szkoły.  

 
Dział 8 

Ocenianie wewnątrzszkolne w okresie nauczania prowadzonego zdalnie 
§ 110g 

 
1. W zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów pozostają w mocy zapisy Rozdziału 7 

Statutu Szkoły. 
2. Rodzice uczniów odbierają informację o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych jedynie za pośrednictwem  dziennika Vulcan. Zalogowanie się w Vulcanie 
uważa się za potwierdzenie uzyskania wiadomości przez rodzica. 

3. Wszelkie wnioski i pisma związane z trybem odwoławczym od oceny można złożyć w 
sekretariacie szkoły, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, zgodnie z 
obowiązującymi, zawartymi w Statucie Szkoły, procedurami. 

 
Dział 9 

Ograniczenia w realizacji innych zajęć i zadań szkoły w okresie nauczania zdalnego 
§ 110h 

 
1. Jeżeli brak jest rzeczywistych możliwości organizacyjnych, w okresie zdalnego nauczania 

może zostać przez dyrektora szkoły okresowo ograniczona lub zawieszona: 
a) realizacja zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub 

podmioty zewnętrzne (na podstawie odrębnych umów), 
b) realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej i profilaktyki, 
c) realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych. 
d) działalność biblioteki szkolnej, szczególnie w zakresie bezpośredniego wypożyczania i 

zwrotu księgozbioru, 
e) działalność Samorządu Szkolnego i Szkolnego Koła Wolontariatu 



f) działalność stołówki szkolnej, 
g) działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji. 

2. O szczegółowym zakresie ograniczenia lub zawieszeniu realizacji zadań określonych w ust. 
1 decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności i ograniczenia, 
możliwości szkoły oraz potrzeby uczniów. 

3. Jeżeli zajęcia z uczniami, o których mowa w ust. 1 pkt a-e nie zostały zawieszone, ich 
realizacja odbywa się online lub w innych formach ustalonych przez dyrektora szkoły w 
uzgodnieniu z nauczycielem. 

4. O udziale uczniów w zajęciach dodatkowych, szczególnie z zakresu pomocy 
psychologiczno– pedagogicznej prowadzonych on-line lub w innej formie decydują rodzice 
w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

 
Dział 10 

Postanowienie końcowe 
§ 110i 

 
1. W pozostałych przypadkach dotyczących zasad działania szkoły pozostają w mocy 

uregulowania zawarte w Statucie Szkoły  
 


