
Uchwała nr 2/2022/2023 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego 

w Dzierzgoniu 

Na podstawie art.80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 

1082 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

W statucie Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego wprowadza się następujące zmiany: 

I. Dodaje się § 19b - Nauka zdalna: 

1. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku 

z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub 

nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor, 

w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku 

szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w razie potrzeby, modyfikuje 

ten program. 

2. W sytuacji zawieszenia zajęć działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły może być organizowana 

w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Konieczność zawieszenia zajęć może wynikać z: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich 

lub międzynarodowych, 

2) występowania temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów na zewnątrz lub w pomieszczeniach, 

w których są prowadzone zajęcia z uczniami, 

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 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

3.  W sytuacji wystąpienia zagrożeń, o których mowa w § 8 ust. 4, szkoła organizuje zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie 

międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej. 

4. Przypadki szczególne. 

1) W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia 

zawieszenia zajęć. 

2) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje 

z uwzględnieniem w szczególności: 

a) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, 

d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 

f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

3) Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 60 minut. 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie 

krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

4) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań 

w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowej, 

bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających 

obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na 

poziomie niewystarczającym. 



5) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor, 

w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować: 

a) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla poszczególnych 

typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści 

nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

b) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

6) Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, który z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

7) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem 

prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może 

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

zamieszkania, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący szkoły. 

8) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjnej 

możliwości psychofizyczne uczniów. 

9) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole 

mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie 

jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów. 

5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole 

mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest 

zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów. 

6. W okresie zawieszenia zajęć oraz w okresie prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość w razie potrzeby uczniom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny 

niezbędny do kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej 

z rodzicem. 

7. Dla ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców dyrektor 

szkoły organizuje zajęcia na terenie szkoły. 

8. Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć prowadzą zajęcia metodami i technikami kształcenia na 

odległość, korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak: 

1) informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające: 

a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem, 

b) integralność danych, 

c) przeciwdziałanie uszkodzeniom, 

d) rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych, 

2) komunikatory: dziennik elektroniczny Librus, Classroom, Meet, e-mail lub środki komunikacji 

elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, 

aplikacje zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Classroom, Meet. 

9. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 

o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania i tygodniowego (lub semestralnego) rozkładu 

zajęć dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 19b ust. 1 nauczyciele – 

wychowawcy klas I-III informują uczniów i rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych 

sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

Librus, e-mail oraz aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli. 

11. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, ustala się zasady przekazywania 

materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 



12. Uczniom klas I-VIII, o których mowa w ust. 1, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy ucznia 

lub rodzica informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 

realizacji przez ucznia w domu. 4. Nauczyciele – wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów 

o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia 

w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, Classroom, Meet, Zintegrowanej 

Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz e-mail. 

13. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, lub ich rodzice przesyłają nauczycielowi wykonane przez 

uczniów zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 

14. Uczniom, o których mowa w ust. 1, korzystającym z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica lub ucznia informacje o dostępnych 

materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu. 

II. Dodaje się § 19c - Regulamin pracy zdalnej 

§19c 

Regulamin pracy zdalnej 

1. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w trybie rzeczywistym uczeń loguje się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mogą dołączać do rozpoczętej 

przez nauczyciela rozmowy. 

3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń ma włączoną kamerę. Mikrofon uczeń włącza na wyraźną 

prośbę nauczyciela. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu zajęć 

uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu. 

5. W zajęciach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą wyłącznie uczniowie. W klasach młodszych pracę 

ucznia mogą wspomagać rodzice, którzy informują o tym nauczyciela. 

6. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczniowie i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących 

z bezpiecznych źródeł. 

7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 1, fotografowanie ich (w tym 

wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny 

sposób przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, 

gdy jest to uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć uczniom, 

którzy nie mogli wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym. 

8. Niedozwolone jest udostępnianie otrzymanego linku do zajęć, o których mowa w ust. 1, osobom spoza 

danego oddziału lub danej klasy. 

9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć, o których mowa w ust. 1, został udostępniony 

osobie postronnej, nauczyciel może zerwać połączenie. 

10. Podczas dołączania do zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń powinien być widoczny i słyszalny 

(włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli 

urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien poinformować 

o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

11. Uczeń powinien jeszcze przed zajęciami, o których mowa w ust. 1, zadbać o to, by w miarę możliwości 

znaleźć miejsce, w którym będzie miał odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających 

bodźców). 

12. Domownicy powinni wiedzieć, kiedy uczeń bierze udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1, i nie 

powinni przeszkadzać podczas ich trwania. 

13. Jeżeli uczeń posiada słuchawki (np. do telefonu), może podłączyć je do urządzenia, z którego będzie 

korzystać podczas zajęć, o których mowa w ust. 1. Uczeń powinien wyciszyć telefon lub wyłączyć 

przychodzące powiadomienia. 

14. Materiały potrzebne do zajęć, o których mowa w ust. 1, tj. podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, 

przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela, uczeń przygotowuje 

przed zajęciami. 

15. Uczeń łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w ust. 1. 

16. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń: 

1) słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela, 

2) wykonuje polecenia nauczyciela, 

3) zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć, 

4) wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć, 

5) korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) tylko 

w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem 

zajęć; uczeń, który przesyła materiały niezwiązane z zajęciami, zostanie ukarany zgodnie 

z postanowieniami statutu szkoły, a o zajściu zostaną poinformowani rodzice, 



6) słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć, 

7) zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela, 

8) pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę, 

9) odnosi się do innych z szacunkiem, 

10) używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji, 

11) może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela. 

17. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w ust. 1, oraz 

trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń powinien skontaktować się bezpośrednio 

z nauczycielem w uprzednio ustalony przez nauczyciela sposób. 

18. Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w ust. 1, dba o to, aby przesyłane 

materiały pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. 

19. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi szkoły. 

20. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania uczniów o bezpiecznym poruszaniu się 

w sieci oraz zasadach etykiety. 

III. Dodaje się §19d - Oddziały przygotowawcze 

§19d 

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa 

1. Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa, organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami za zgodą i w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

2. Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa jest oddziałem szkolnym tworzonym dla uczniów, którzy: 

1) nie znają w dostatecznym stopniu języka polskiego, 

2) wcześniej uczęszczali do szkoły za granicą Polski, a obecnie podlegają obowiązkowi szkolnemu lub 

obowiązkowi nauki w Polsce, 

3) wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub 

ze zmianą środowiska edukacyjnego. 

3. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. 

4. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym, że okres 

ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo 

przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny. 

5. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów 

wychowawczych. Programy są dostosowane pod względem zakresu treści oraz form i metod ich realizacji 

§19e 

Asystent międzykulturowy 

1. Uczeń z doświadczeniem migracji ma prawo do pomocy osoby władającej językiem obcym, którym 

posługuje się uczeń, zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez dyrektora 

publicznej szkoły przed przyjęciem do szkoły, jak i w trakcie nauki – przez okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

IV. W §36 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

14. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący 

w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni zwani dalej „specjalistami”. 

V. Po §36 dodaje się §36a o następującej treści: 

§ 36a 

1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnienia 

dostępności uczniom ze szczególnymi potrzebami, 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, 



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, 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, 

6) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach 

o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

VI. W §8 dodaje się pkt 8 o brzmieniu: 

4. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych w okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, 

o których mowa w §19a ust. 1, odbywa się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

VII. W §26 dodaje się pkt 12 o następującej treści: 

12. Ze względu na okoliczności, o których mowa w §19a ust. 1, w sytuacji zawieszenia zajęć uczeń ma prawo 

dostępu do księgozbioru na zasadach wskazanych przez dyrektora szkoły. 

Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się 

na odległość. 

VIII. W § 31 dodaje się pkt 7 o następującej treści: 

7. W przypadku zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, o których mowa w §19a ust. 1, realizacja zadań 

nauczycieli oraz innych pracowników szkoły odbywa się zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją 

zajęć, w tym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, 

w szczególności nauczyciele, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci. 

 

IX. W §44 pkt 1 - Prawa ucznia - dodaje się podpunkty 19-22 o następującej treści: 

19. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 19b ust. 1 uczeń ma prawo do realizacji 

obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem technik 

i metod nauczania na odległość oraz do bieżącego monitorowania swoich postępów. 

20. W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość uczeń potwierdza 

swoje uczestnictwo w zajęciach poprzez: 

1) zalogowanie się do aplikacji Classroom, Meet lub do dziennika elektronicznego Librus, 

2) uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 43c, 

3) odbieranie wiadomości, 

4) zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym, 

5) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę 

do oceny pracy ucznia, 

6) podejmowanie aktywności określonej przez nauczyciela potwierdzającej zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem lub wykonanie określonych działań. 

21. Potwierdzanie uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunków 

technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki. 

22. W przypadku uczniów, o których mowa w § 46b ust. 1, ich obecność potwierdzana jest poprzez: 

1) odbierane wiadomości, 

2) zapoznanie się z przesłanym materiałem, 

3) wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy ucznia. 

 

X. Dodajemy §27a o treści: 

1. Szkoła podstawowa zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego 

spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Warunkiem korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłek ustala dyrektor szkoły, 

w drodze wewnątrzszkolnego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, opłaty za 

obiady należy regulować przelewem na rachunek bankowy podany na oświadczeniu. 

W tytule przelewu należy wpisać: Dożywianie za /miesiąc/ imię i nazwisko dziecka. 

1) do 10 każdego miesiąca szkoła przekazuje rodzicom informację o należności za korzystanie jego 

dziecka z posiłków w poprzednim miesiącu, 

2) ustala się termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, 



3) dopuszcza się dokonywanie odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia, 

4) nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście lub telefonicznie najpóźniej w pierwszym dniu 

nieobecności do godziny 8:00, 

5) pracownicy szkoły korzystają ze stołówki szkolnej na zasadach odpłatności ustalonych jak dla 

uczniów. 

 

XI. Dodajemy §48a - Kary 

1. Dyrektor szkoły zastosuje środku oddziaływania wychowawczego w przypadku, gdy nieletni wykazuje 

przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 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, 

• wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

 
XII. Wprowadzono zmiany w §54 w pkt 2  

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się: 

- wybrane elementy oceniania kształtującego,  

- pochwały ustne,  

- kolory: zielony, żółty, czerwony, – symbole ikoniczne.  

- W klasie 1-3 uczeń i rodzic może otrzymywać informację zwrotną o cząstkowych postępach 

dydaktycznych w postaci cyfry – 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpowiada to poziomowi wiadomości 

i umiejętności w tabeli Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

W dzienniku elektronicznym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się elementami 

oceny kształtującej lub oceną sumującą, która odpowiada określonemu poziomowi wiadomości i 

umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. 

W dzienniku elektronicznym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się oceną 

wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi 

wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny zapisywane w dzienniku i na 

sprawdzianach mogą zawierać komentarz słowny. 

W klasie pierwszej, drugiej i trzeciej uczeń i rodzic otrzymują informację zwrotną o postępach 

dydaktycznych w postaci cyfry, która jest punktem – 6, 5, 4, 3, 2, 1, odpowiada to poziomowi 

wiadomości i umiejętności w tabeli poniżej. 

Ocena - 

symbol 

cyfrowy 

Poziom 

wiadomości 

i umiejętności 

 

Ocena bieżąca 

 

Ocena sprawdzianów 

6 poziom 

najwyższy 

Uczeń wykazuje się wiadomościami 

I umiejętnościami wykraczającymi poza 

podstawę programową 

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który 

wykazuje bardzo dobry tok 

myślenia. Uzyskał 100% 

wszystkich punktów oraz 

wykonał zadania dodatkowe. 

Komentarz słowny dla ucznia: 

np.: Osiągasz doskonałe wyniki. 

Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz 

je. Należą Ci się gratulacje! 



5 poziom 

wysoki 

Uczeń osiąga doskonałe wyniki, w pełni 

przyswoił wiadomości i umiejętności 

objęte programem nauczania. Biegle 

korzysta ze zdobytych wiadomości w 

różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, 

odważne i twórcze rozwiązania 

problemów i zadań. 

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który 

wykazuje bardzo dobry tok 

myślenia. Uzyskał 99% – 91% 

wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: 

np.: Osiągasz doskonałe wyniki. 

Należą Ci się gratulacje! 

4 poziom 

średni 

Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie 

korzysta ze zdobytych wiadomości w 

typowych sytuacjach, rozwiązuje w 

praktyce typowe zadania i problemy, a 

wskazane błędy potrafi poprawić. 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który 

wykonał pracę samodzielnie 

i popełnił niewielką ilość błędów. 

Uczeń musi uzyskać 90% – 75% 

wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: 

np.: Pracujesz bardzo dobrze. 

Robisz w szybkim tempie duże 

postępy. Tak trzymaj! 

3 poziom 

dostateczny 

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości 

i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje 

zadania o średnim poziomie trudności. 

Przy trudniejszych wymaga pomocy 

nauczyciela. 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który 

wykonał pracę przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela. Uczeń 

musi uzyskać 74% – 51% 

wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: 

np.: Dobrze pracujesz, ale stać 

cię, by było na więcej. Włóż 

więcej wysiłku w podejmowane 

prace. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Dominika Kulik 


