
ANEKS NR 6 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja2022 r. o zmianie  

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2022 r. poz. 1116): 
Ustawa o zmianie UoSO i innych ustaw z 12 maja (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116)-zmieniła Kartę Nauczyciela 
Ustawa o zmianie UoSO i innych ustaw z 12 maja (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116)-zmieniła Ustawę Prawo oświatowe 
Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich(Dz.U.2022 r. poz.1700)-kary dla nieletnich  
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  

wprowadza się w Statucie Szkoły następujące zmiany: 

 

 
W rozdziale IV Organizacja szkoły w § 17 z dniem 1 września 2022 wprowadza się zapis 

1) Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony ,w razie wystąpienia na danym terenie: 

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

międzynarodowych, 

2)temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, 

zagrażającej zdrowiu uczniów, 

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 przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.2.  

 

W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły  organizuje dla uczniów zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od 

trzeciego dnia zawieszenia zajęć. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są 

realizowane: 

2) Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1) praca zdalna oparta jest  na platformie Microsoft Teams  i dzienniku elektronicznym  zapewniającym 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.  

2)Podczas zajęć zdalnych obecność uczniów zaznacza się w dzienniku elektronicznym ( ZO, ZN) lub dopuszcza 

się pobranie listy obecności z Microsoft Teams. 

3) Zdalne zajęcia edukacyjne trwają 45 minut. Przy czym w uzasadnionych przypadkach. możliwe będzie ich 

wydłużenie do 60 minut lub skrócenie do 30 minut. Uczniowie mogą łączyć się naprzemiennie zgodnie z 

umową z nauczycielem prowadzącym zajęcia, z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

4) Nauczyciel prowadząc zajęcia zdalne uwzględnia poszanowanie sfery prywatności uczniów. 

5)Podczas nauki zdalnej każdy uczeń ma możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły. 

6) W czasie nauki zdalnej dyrektor  zagwarantuje każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Informacja o formie i terminach tych konsultacji będą 

przekazywane uczniom i rodzicom na bieżąco. 



7) Dyrektor szkoły ,na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia 

uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego 

nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ,w indywidualnym kontakcie z 

nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania. 

 

 
W rozdziale VIII Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

w § 62zmianie ulega ustęp 2, pkt 3 i 4 dotyczący średniej ważonej, który otrzymuje brzmienie 

3) Średnia ważona Ocena śródroczna 

 a. 5,61 – 6,00 celujący  

b. 4,65 – 5,60 bardzo dobry  

c. 3,65 – 4,64 dobry  

d. 2,65 – 3,64 dostateczny  

e. 1,65 – 2,64 dopuszczający  

f. 0 – 1,64 niedostateczny  

4) Średnia ważona Ocena roczna 

 a. 5,61 – 6,00 celujący 

 b. 4,65 – 5,60 bardzo dobry 

 c. 3,65 – 4,64 dobry  

d. 2,65 – 3,64 dostateczny 

 e. 1,65 – 2,64 dopuszczający  

f. 0 – 1,64 niedostateczny 

O ostatecznej ocenie śródrocznej lub rocznej decyduje nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę postępy 

ucznia w nauce , jego zaangażowanie oraz stosunek do nauki. 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 5,65, osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu 

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę 

roczną.  

Przewidywana ocena śródroczna i roczna może ulec zmianie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

 

 

 

 

 

 

 



 

W paragrafie 78 wprowadza się: 

 Punkt 15. Dodatkowe kary dla uczniów 

W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły 

lub w związku z realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,  dyrektor tej szkoły może , za zgodą 

rodziców albo opiekuna nieletniego , zastosować, jeżeli jest to wystarczający środek oddziaływania 

wychowawczego w postaci: 

       1 )  pouczenia, 

2) ostrzeżenia ustnego  

3) ostrzeżenia na piśmie 

4) przeproszenia pokrzywdzonego  

5) przywrócenia stanu poprzedniego  

6)  wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie 

szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego 

znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowe. 

 

Warunki, które muszą być spełnione przy karaniu uczniów przez dyrektora ustawa z 9 czerwca 2022 r. o 

wspieraniu i resocjalizacji nieletnich–art. 4 ust. 4 

1) kara nie może dotyczyć innych przewinień niż demoralizacja (nie może to być czyn karalny, ani czyn 

wyczerpujący znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego 

2) musi być zgoda rodziców i ucznia  

3) dyrektor może, ale nie musi skorzystać 


