
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 13 z dnia 15.09.2022 r. 

 

1. Uchyla się & 72a a wprowadza: 

Rozdział 6 

Organizacja pracy szkoły w przypadku nauczania zdalnego  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania  

 

 

           §77.1. W sytuacjach wynikających z regulacji prawnych dyrektor szkoły zawiesza zajęcia i 

organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

                   2. Zajęcia dla uczniów odbywają się według następujących zasad: 

a)  lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez platformę Microsoft Teams,  

b)  zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, 

c) udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli 

zadań i prac są obowiązkowe, 

 d) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 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 metody kształcenia na odległość, 

e) materiały do pracy dla uczniów oraz prace samodzielne uczniów przekazywane są poprzez platformę 

Microsoft Teams lub za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan. 

                     3.Sposoby potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:   

a)  włączenie kamery internetowej, 

b)  przywitanie się na czacie, 

c)  podejmowanie aktywności wskazanych przez nauczyciela w trakcie zajęć. 

                   3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

a) metody i formy oceniania w nauczaniu zdalnym ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, z 

uwzględnieniem specyfiki zajęć oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

b)  uczeń zachowuje prawo do poprawy uzyskanych w sposób zdalny ocen, 

c) oceny uzyskane w trakcie nauczania zdalnego wpisywane będą na bieżąco do dziennika 

elektronicznego, 

d) uczniowie są zobowiązani do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela poprzez dziennik 

elektroniczny Vulcan  lub innym sposobem ustalonym z nauczycielem przedmiotu, 

e) 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.   

f) podstawową  formą  informowania  uczniów  oraz  rodziców  o  postępach  w  nauce i uzyskanych 

przez  ucznia  ocenach  pozostaje  dziennik  elektroniczny  Vulcan.                    

                     4. W pozostałych przypadkach dotyczących oceniania pozostają w mocy uregulowania 

zawarte w Statucie Szkoły. 



                      5. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

e) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

                      6. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

d) materiały udostępniane uczniom muszą być sprawdzone przez nauczyciela pod kątem zawartości 

merytorycznej i bezpieczeństwa. 

 

2. Wprowadza się zapis: 

1. Jeżeli uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie 

szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego dyrektor szkoły może zastosować, 

jeśli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:  

2. a) pouczenia, 

b) ostrzeżenia ustnego lub ostrzeżenia na piśmie, 

c) przeproszenia pokrzywdzonego, 

d) przywrócenia stanu poprzedniego lub 

e) wykonania określonych prac porządkowych na terenie szkoły. 

3. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary 

określonej w Statucie Szkoły. 

4. Warunkiem zastosowania środka oddziaływania wychowawczego jest zgoda rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia. 

 

3.Wprowadza się zapis: 

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna  

realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek 

w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. 

 

 

 

 

 



 

 


