
Uchwała nr II/7/22/23 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Sokółce 

z dnia 14 września 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  

w Sokółce 

 

Na podstawie: art. 125a ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 5 ust. 7 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce wprowadza się 

zmiany o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 

                       

                                  

                                                           Przewodniczący Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

                                                         im. Adama Mickiewicza w Sokółce 

 

         mgr Adam Bitiucki 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

         do Uchwały nr II/7/22/23 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Sokółce 

z dnia 14 września 2022 r. 

 

1. W rozdziale II, § 11, ust. 2  dodaje się zdanie: 

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na terenie szkoły i/lub obiektach OSiR Sokółka 

(zgodnie z porozumieniem zawartym przez dyrektorów placówek). 

2. Dodaje się rozdział IX:  

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 66. 1. Zajęcia w szkole będą zawieszane na czas określony w razie wystąpienia: 

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. 

2. Przejścia na nauczanie zdalne dokonuje się w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało 

wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania zdalnego następuje nie później 

niż w trzecim dniu zawieszenia. 

3. Odstąpienie od nauki zdalnej mimo ustawowego obowiązku jej realizacji będzie możliwe: 

a) za zgodą organu prowadzącego, 

b) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§ 67. 1.  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane:  

a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem i rodzicem, tj. platforma MS Teams, 

b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań. 

2. Nauczyciele przekazują uczniom, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, o których 

mowa w ust. 1, informację o zadaniach dla uczniów z terminem ich wykonania/przesłania, nie 

krótszym niż dwa dni i ustalonym w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonania zadania 

w warunkach pracy zdalnej. 

3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, zgodnie z PZO. 

4.Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. 

5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie 

pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.  



6.Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego 

nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawiania ocen wynikają z 

PZO.  

7.Nauczyciele mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób 

zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.  

8.Uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnych będzie odnotowywane w dzienniku elektronicznym 

wpisami: 

ez• - dostępny online, 

ez- - niedostępny online. 

§ 68. 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów podczas nauczania zdalnego odbywa się 

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) w czasie nauczania zdalnego rodzice są informowani o ocenie poprzez wpis w dzienniku 

elektronicznym, 

2) w czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas całego roku 

(półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć; uwzględnia również aktywność ucznia 

podczas zdalnego nauczania i wykonywanie zadawanych prac, 

3) podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych na 

wskazanej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem z wykorzystaniem 

wskazanego przez nauczyciela komunikatora (potwierdzenie stanowi rejestr łączeń na platformie MS 

Teams). 

§ 69. 1.  Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego z siedziby 

szkoły, z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego 

2. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, w ramach 

prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.  

3. Cele obserwacji, o której mowa w ust. 1, to weryfikowanie materiałów udostępnianych 

wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: 

komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania 

uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, liczby zadawanych 

prac domowych.  

4. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to 

z potrzeb – także w trybie doraźnym. 

§ 70. 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

posiedzenia rady pedagogicznej odbywać się będą w formie zdalnej na platformie MS Teams. 

2. Podejmowanie uchwał i opiniowanie przeprowadzane będzie za pomocą formularza na platformie 

MS Teams. 

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady pedagogicznej będzie rejestr połączeń 

na platformie MS Teams. 

4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zebrania 

wychowawców klas z rodzicami uczniów odbywać się będą za pomocą platformy MS Teams, a 

obecność rodziców na zdalnym zebraniu odnotowana będzie w rejestrze połączeń. 



 

 

Uchwała nr VI/22/22/23 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Sokółce 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  

w Sokółce 

 

Na podstawie: art. 125a ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 5 ust. 7 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce wprowadza się 

zmiany o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2023 r. 

 

 

                       

                                  

                                                           Przewodniczący Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

                                                         im. Adama Mickiewicza w Sokółce 

 

         mgr Adam Bitiucki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
 do Uchwały nr VI/22/22/23 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Adama Mickiewicza w Sokółce  

z dnia 16 stycznia 2023 r.  

 

 
1. W rozdziale II, § 8, ust. 1 po słowach „pedagog szkolny” dodaje się po przecinku słowa: „pedagog 

specjalny”. 

2. W rozdziale V, §33 dodaje się ustęp 9:  

„9. Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w 

przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - 

w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi 

konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców”.  

3. W rozdziale VI, §38, ust.2, pkt.5 przyjmuje brzmienie: 

„5) przestrzegania obowiązującej w szkole procedury wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole, w tym dbania o to, aby 

urządzenia telekomunikacyjne były wyłączone i schowane, ”. 

4. W rozdziale VII, § 47, ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

„4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom.” 

 


