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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 7/2022/2023 

z dnia 15 września 2022 roku 

 

 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Zabrzu wprowadza się następujące 

zmiany: 

 W rozdziale 6, w § 59 dodano ust. 9- 12 w brzmieniu: 

9.  W przypadku gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki, dyrektor może, za zgodą rodziców ucznia oraz ucznia, zastosować, 

jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci: 

1) pouczenia, 

2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 

3) przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego, 

4) wykonania prac porządkowych na rzecz szkoły takich jak: wycieranie stolików, 

parapetów, zamiatanie klas, korytarzy, wynoszenie śmieci, sprzątanie podwórka 

szkolnego, grabienie liści, odśnieżanie. 

10. W czasie wykonywania prac wymienionych w pkt 4 ust.9 bezpośrednią opiekę nad 

uczniem będą sprawowali jego rodzice, bądź osoby przez nich pisemnie upoważnione. 

11. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego wymienionego w ust. 9 nie 

wyłącza zastosowania kar określonych w ust.3. 

12. Ustępu 9 nie stosuje się w przypadku, gdy uczeń dopuścił się czynu zabronionego 

wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. 

 

 W rozdziale 7 dodano § 83a w brzmieniu: 

§ 83a 

Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 
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1. Zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone 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 odrębnych przepisach. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje 

dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są 

organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust.2 organizowane są z uwzględnieniem:  

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

 2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) ograniczeń wynikających z niepełnosprawności uczniów, 

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

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.  

4. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może 

dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym 

niż 60 minut.  

5.  W ramach organizowania zajęć o których mowa w ust. 2 przez okres powyżej 30 dni 

dyrektor zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych 

szkoły, możliwość konsultacji, w formie indywidualnej albo formie grupowej, z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

6. Konsultacje, o których mowa w ust. 5 odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim 

kontakcie ucznia z nauczycielem.  

7. Informację o ustalonych przez dyrektora formach i terminach konsultacji, o których mowa 

w ust. 5-6 przekazuje uczniom i rodzicom nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

8. W okresie prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 2 dyrektor: 

1) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
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2) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub pocztę elektroniczną informacje o sposobie i trybie realizacji zadań                  

w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

indywidualnego nauczania, 

3) w porozumieniu z radą pedagogiczną może, w uzasadnionych przypadkach, czasowo 

zmodyfikować odpowiednio:  

a) zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych 

planów nauczania, IPET, 

b) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć           

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

4) jeżeli zajęcia zostały zawieszone z powodu opisanego w pkt 3-4 ust. 1, w porozumieniu        

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

realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program. 

8.  Zajęcia o których mowa w ust. 2 mogą być realizowane w oparciu o: 

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych, 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną, 

3) dziennik elektroniczny 

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory 

5) programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania            

z Internetu, 

 6) lekcje online,  

7) telewizyjne programy edukacyjne, 

8) zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne; 

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

10) wydrukowane  materiały edukacyjne, które należy odebrać w sekretariacie szkoły           

po wcześniejszym uzgodnieniu, 

11) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. 

9. Podczas realizacji zajęć o których mowa w ust. 2 uczeń otrzymuje „e – obecność” jeżeli: 

1) uczestniczy w zajęciach online, 

2) nawiąże kontakt z nauczycielem poprzez zintegrowaną platformę edukacyjną, dziennik 

elektroniczny, pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory w czasie trwania 

zajęć zgodnie z przyjętym planem zajęć, 

3) materiały edukacyjne zostaną odebrane w ciągu trzech dni roboczych z sekretariatu szkoły, 

ze strony internetowej szkoły. 
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10. W przypadku przyjętej innej formy realizacji zajęć uczeń otrzymuje  „e – obecność”       

po spełnieniu wymagań ustalonych z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

11.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z sytuacją określoną 

w ust.1 ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia zgodnie                      

ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o których 

mowa w rozdziale 7 niniejszego Statutu, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) aktywności uczniów wykazywanej podczas kontaktu z nauczycielami,  

2) wykonanych przez uczniów prac przesłanych do nauczyciela w ustalony sposób, 

3) dodatkowych, zleconych przez nauczyciela czynności i prac wykonanych przez uczniów 

4) przestrzegania zasad zachowania zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi       

oraz przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

12. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły:  

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – jeżeli jest możliwe 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz jeżeli na 

danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu 

ucznia.  

13. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie 

szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym 

terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.  

14. 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, o którym mowa w ust. 12 i 13, 

zajęcia na terenie innej szkoły. 

 

 


