
 

Uchwała Nr ____________ 

Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej  - Curie w Działoszynie  

z dnia 29.08.2022r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Technikum Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Działoszynie 

 

Na podstawie Ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Działoszynie uchwala co następuję: 

§1.  Wprowadza następujące zmiany w Statucie Technikum Zespołu Szkół w Działoszynie: 

1) Dodaje się Rozdział 4a o brzmieniu: 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4a 

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 

W OKRESIE NAUCZANIA REALIZOWANEGO ZDALNIE 

  

§ 30 a 

Zasady ogólne 

1. W przypadku wystąpienia na danym terenie: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem 

imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

d) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów  

dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego (w porozumieniu z organem 

prowadzącym) zawiesza zajęcia stacjonarne w szkole i, nie później niż trzeciego dnia 



od zawieszenia zajęć, organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie 

rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek oraz inne formy nauki 

ucznia(w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura). 

3. Dyrektor szkoły pozyskuje informacje od nauczycieli i rodziców o ich potrzebach 

związanych z organizacją zdalnego nauczania. 

4. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, 

nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Librus. Dodatkowo 

dopuszcza się wykorzystywanie innych komunikatorów, np.: telefonu, poczty 

elektronicznej. 

5. Lekcje on-line realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego MS 

TEAMS lub innej platformy wskazanej przez nauczyciela (pod warunkiem bezpłatnego 

dostępu do niej przez uczniów i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa). 

6. Uczniowie i nauczyciele pracują według planu lekcji danego dnia, realizując 

poszczególne, obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. 

7. Lekcja w systemie nauki zdalnej trwa od 30 do 45 minut. 

8. Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się w 

dzienniku elektronicznym: wpisywanie tematu, frekwencja uczniów, ocenianie według 

tygodniowego planu zajęć ustalonego na bieżący rok szkolny. 

 

§ 30b 

Zadania nauczycieli  

 

1. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany poddać analizie  

i – w miarę potrzeb – zmodyfikować rozkład materiału tak, aby umożliwił on realizację 

podstawy programowej. 

2. Treści edukacyjne przekazywane uczniom przez nauczycieli podczas nauki zdalnej służą 

realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. 

3. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

4. Nauczyciele planują zajęcia lekcyjne, pamiętając o dostosowaniu zadań dla uczniów  

z opinią lub orzeczeniem P P-P. 



5. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego uwzględniają: 

1) możliwości psychofizyczne uczniów, 

2) podejmowanie przez uczniów intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, w tym 

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

3) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

6. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego korzystają ze sprawdzonych źródeł. 

7. Działania w ramach nauczania zdalnego powinny być prowadzone w oparciu o, m.in.: 

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów; 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://zpe.gov.pl/, 

3) dziennik elektroniczny; 

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; 

6) lekcje on-line realizowane przy pomocy platformy do nauczania zdalnego; 

7) programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 

8) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

9) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada; 

10) inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania 

8. Nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym Librus. 

9. Lekcję on-line prowadzi nauczyciel (rozpoczyna spotkanie, ustala jego porządek i kończy 

lekcję, prosi o włączenie i wyłączenie kamer/mikrofonów) i to on udziela uczniom głosu, 

prezentuje swój ekran, udostępnia materiały dydaktyczne. 

10. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do 

komunikacji internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i 

ochronę danych osobowych uczniów. 

11. 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. 

 

 

§ 30c 

Uczniowie 

https://zpe.gov.pl/


 

1. Uczniowie logują się do systemu Librus i na platformę do nauczania zdalnego codziennie, 

realizując określony w danym dniu plan zajęć. 

2. Uczniowie realizują zdalne nauczanie według planu, z uwzględnieniem ograniczeń 

wynikających ze specyfiki przedmiotu, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa cyfrowego. 

3. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek: 

1) w dniach pracy szkoły codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku Librus, poczcie 

elektronicznej i na platformie MS TEAMS; 

2) poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji 

z powodów technicznych lub innych; 

3) włączyć na polecenie nauczyciela kamerkę internetową i mikrofon; 

4) realizować wyznaczone przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i określone w PZO; 

5) odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie 

sprawdziany, kartkówki, testy, wypracowania oraz prace domowe; 

6) przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela; 

7) poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem 

wymaganej pracy pisemnej; 

4. Na platformie, na której odbywa się nauka zdalna, AVATAR każdego ucznia ma mieć 

formę inicjałów jego imienia i nazwiska. 

5. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowanie się do lekcji on-line i aktywne w niej 

uczestniczenie (uczeń notuje, wykonuje kolejne zadania, odpowiada na zadane pytania,  

w przypadku wątpliwości i niezrozumienia materiału – pyta i prosi o wyjaśnienie). 

Niewykonywanie poleceń, brak notatek może skutkować oceną niedostateczną. 

6. Uczeń ma prawo w tygodniu pracy zdalnej poprosić nauczyciela o indywidualne 

konsultacje on-line. Nauczyciel w miarę możliwości ustala z uczniem termin konsultacji. 

7. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny 

z prawem. W szczególności: 

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, rejestrować zajęć, udostępniać autorskich 

materiałów dydaktycznych nauczyciela i pozostałych uczniów, bez zgody i wiedzy nauczycieli 

bądź uczniów; 



2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich  

i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, 

udostępniać swoje konto osobom trzecim; 

3) nie wolno zapraszać na lekcje online osób postronnych oraz udostępniać osobom trzecim 

kodów, linków i haseł, które przekazują nauczyciele do odpowiednich komunikatorów. 

 

 

§ 30d 

Rodzice 

1. Rodzice i prawni opiekunowie współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania. 

2. Zapewniają sprzęt do nauki zdalnej, tj. mikrofon, kamerę internetową, tablet. Zaleca 

się słuchawki z mikrofonem – urządzenie to nie przenosi dźwięków z otoczenia, 

3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej 

rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 

4. Szkoła, we współpracy z organem prowadzącym, w miarę możliwości może użyczyć  

sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia nauki zdalnej. 

5. W przypadku braku takich możliwości szkoła, we współpracy z rodzicami/prawnymi 

opiekunami, ustala inny sposób realizacji kształcenia. 

6. Rodzice i prawni opiekunowie: 

1) Zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają  

o bezpieczeństwo cyfrowe. 

2) Monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania, 

które jest dokumentowane w dzienniku Librus. 

3) Powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania zdalnego 

w przypadku choroby dziecka. 

 

§ 30e 

Sprawdzanie frekwencji uczniów 

 

1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją w elektronicznym 

dzienniku lekcyjnym. 

2. W przypadku, gdy lekcja ma charakter pracy własnej, potwierdzeniem obecności na lecji  są 

podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela w wiadomości wysłanej 



przed lekcją, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działań. 

3. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie 

z postanowieniami Statutu Szkoły. 

4. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów 

na zajęciach. 

 

§ 30f 

Ocenianie  

 

1. Zadania zlecone przez nauczyciela są obowiązkowe. 

2. Osiągnięcia i postępy uczniów w okresie prowadzenia nauczania zdalnego podlegają 

systematycznej kontroli oraz ocenie, której warunki i zasady są określane przez 

nauczyciela przedmiotu i są zgodne z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, 

z uwzględnieniem warunków realizacji nauki zdalnej. 

3. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej 

oceny określa Statut Szkoły. 

 

§ 30g 

Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek ucznia, rodzica/ opiekuna 

prawnego lub wychowawcy klasy. Wniosek powinien być przesłany drogą mailową 

na adres szkoły: szkola@curie.pl, a w przypadku braku takiej możliwości, 

przesłany pocztą tradycyjną lub przyniesiony do szkoły w wersji papierowej. 

2. Dyrektor, przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego lub telefonicznie, uzgadnia 

z uczniem  (ewentualnie z jego rodzicami/opiekunami prawnymi) datę i godzinę egzaminu 

klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez nich. 

3. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez 

ucznia. 

4. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia 



uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod 

wskazany adres mailowy szkoły. 

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje 

i dołącza do arkusza ocen ucznia. Ustaloną przez komisję ocenę uzasadnia w protokole, 

który dołącza do arkusza ocen ucznia. 

 

§30h 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 

 

1. W sytuacji uwag rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności 

z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny 

klasyfikacyjnej zachowania rodzic/opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić 

swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w terminie określonym 

w Statucie Szkoły. 

2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w przypadku uchybień powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą 

elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. 

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu 

narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

4. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia 

uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod 

wskazany adres mailowy szkoły. 

5. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje 

i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe, drukuje się pracę ucznia, która także 

zostaje dołączona do protokołu. 

6. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje 

komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala 

ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line. 

 

§30i 

Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 

 

1. Dyrektor poprzez dziennik elektroniczny/pocztę elektroniczną informuje ucznia o dacie 

i godzinie egzaminu poprawkowego. 



2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza przez e-dziennik uczniowi. 

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe) i ustną przy użyciu 

narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas 

przez ucznia. 

4. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają wymaganego sprzętu lub dostępu 

do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, 

po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia 

uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia 

lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje 

go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe, drukuje pracę ucznia, 

która także zostaje dołączona do protokołu. 

 

§ 30j 

 

1. Pedagog szkolny i psycholog ściśle współpracują z uczniami i ich rodzicami oraz 

nauczycielami. Udzielają im wsparcia pedagogiczno – psychologicznego. Konsultacje z 

pedagogiem lub psychologiem odbywają się online bądź telefonicznie. 

2. Biblioteka szkolna pracuje zgodnie ze swoim harmonogramem i zasadami korzystania 

z biblioteki w trakcie stanu epidemiologicznego. 

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia na odległość z budynku szkoły lub z innego prywatnego 

miejsca, zapewniającego odpowiednie odosobnienie. Prowadzenie zajęć z miejsca innego 

niż szkoła nie upoważnia nauczyciela do wnoszenia roszczeń z tytułu poniesionych 

kosztów (Internet, prąd). 

4. Każdy nauczyciel w okresie nauczania na odległość pozostaje do dyspozycji dyrekcji 

w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły. 

5. Konsultacje z rodzicami w czasie nauki zdalnej odbywają się przy 

pomocy e-dziennika. Rodzic ma prawo do wysłania wiadomości do danego nauczyciela 

i zadania pytania, zgłoszenia prośby o wyjaśnienie problemu lub udzielenie pomocy. 

Nauczyciel ma obowiązek odpowiedzi na wiadomość rodzica niezwłocznie (nie później 

jednak niż w ciągu trzech dni) od otrzymania wiadomości. W przypadku, gdy problem 

zgłoszony przez rodzica nie zostanie dostatecznie wyjaśniony, rodzic może poprosić 



nauczyciela o kontakt telefoniczny, online lub spotkanie w szkole. Nauczyciel w miarę 

możliwości ustala termin takiego spotka 

 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Działoszynie. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie dnia 01.09.2022 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Działoszynie 

                          Marcin Słupiński  

 


