
Zebrano uwagi, sugestie i propozycje nauczycieli dotyczące dokonania ewentualnych 

zmian, które dotyczyły: 

1. Wykreślenia konieczności zapisu w dzienniku śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych w pełnym  brzmieniu. 

2. Zmiany terminu przeprowadzenia klasyfikacyjnego zebrania Rady 

Pedagogicznej. 

3. Zmian terminów opisanych w trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

4. Wykreślania zapisów dotyczących obowiązku uzyskania przez wychowawców 

oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z ocenami przewidywanymi oraz 

trybem i warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

5. Umieszczenia zapisów dotyczących kryteriów oceniania kartkówek. 

6. Wprowadzenia ocen minusowych w klasach 1-3. 

7. Uzupełnienia zapisów dot. środków odurzających o piwo 0% oraz napoje 

energetyzujące. 

8. Uzupełnienia zapisów dot. papierosów o e-papierosy. 

9. Wpisania możliwości odebrania uczniowi telefonu w przypadku korzystania z 

niego w sposób niewłaściwy i przekazania go do sekretariatu – proszę o 

wyrażenie swojej opinii, czy taki zapis mógłby i powinien się znaleźć. 

Koszyczek na telefony w klasie 

 

 

 

§ 18a. 

Zawieszenie zajęć 

Nauczanie zdalne 

1. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w razie wystąpienia: 

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) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów. 

2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej 

szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 



3. W sytuacji zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 dni szkoła przechodzi na 

nauczanie zdalne. Wprowadzenie nauczania zdalnego następuje nie później niż w 

trzecim dniu zawieszenia zajęć. 

4. Zajęcia zdalne powinny być realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego wskazanego przez Dyrektora, 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działań, lub w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

5. Zasady pracy w czasie nauki zdalnej określa Regulamin…… 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJEKT 

Uchwała nr /2022/2023 

Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych 

w Woli Radziszowskiej 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprawa: zmiany w statucie szkoły 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podstawa prawna:  

1. § 69. ust. 3. statutu Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rada Pedagogiczna Zespołu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W statucie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. Dodaje się § 18a Zawieszenie zajęć Nauczanie zdalne w brzmieniu: 

„1. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w razie wystąpienia: 

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) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów. 



2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej 

szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

3. W sytuacji zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 dni szkoła przechodzi na 

nauczanie zdalne. Wprowadzenie nauczania zdalnego następuje nie później niż w 

trzecim dniu zawieszenia zajęć. 

4. Zajęcia zdalne powinny być realizowane: 

1. z wykorzystaniem narzędzia informatycznego wskazanego przez Dyrektora, 

2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, 

3. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działań, lub w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

4. Zasady pracy w czasie nauki zdalnej określa Regulamin nauki zdalnej” 

2. § 27 ust 7 pkt. 3 słowa „ niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności dziecka w 

formie” zmieniają brzmienie na „usprawiedliwienia nieobecności dziecka w terminie 7 

dni od powrotu do szkoły w formie:”. 

3. W §46. ust. 4. wyrazy „ 1)śródroczne – w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii 

zimowych lub w ostatnim pełnym tygodniu stycznia, jeśli ferie zaplanowano na drugą 

połowę lutego; 2) roczne – najpóźniej 7 dni przed planowanym zakończeniem zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego” zastępuje się wyrazami „dwa razy w roku szkolnym, a 

termin ustala dyrektor szkoły”. 

4. W §46. ust. 5. skreśla się słowa „Śródroczne i’. 

5. W §47. ust. 8. skreśla się słowa „i potwierdzenia tego stosownym oświadczeniem w 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora.’. 

6. Uchyla się §47. ust. 9 w brzmieniu „Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia 

informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych odpowiadają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.”. 

7. W §50. ust. 4. Dodaje się wyrazy „ i „-””. 

8. W §51. ust. 5. wyrazy  

1) „cel        100% 

2) bdb+     od 95%; 

3) bdb       od 90%; 

4) db+       od 85%; 

5) db         od 75%. 

6) dst+      od 65%; 

7) dst        od 50%; 

8) dop+     od 45%;  

9) dop       od 35%; 

10) ndst+    od 30%; 

11) ndst.      mniej niż 30%.” 

zastępuje się wyrazami:  

1) cel        100% 

2) bdb+     od 95%; 

3) bdb       od 90%; 

4) bdb -     od 85% 



5) db+       od 80%; 

6) db         od 75% 

7) db-       od 65% 

8) dst+      od 60%; 

9) dst        od 50%; 

10) dst-       od 45% 

11) dop+     od 40%;  

12) dop       od 35%; 

13) dop-      od 33% 

14) ndst+    od 30%; 

15) ndst.      mniej niż 30%.”” 

 

5. W §51. ust. 9. dodaje się wyrazy „Kartkówki mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności 

ucznia obejmujące wymagania na ocenę niższą niż celująca. Kryteria oceniania i 

punktację ustala nauczyciel” 

6. W §61. ust. 6. lit. b. dodaje się wyrazy „ piwa 0%, napojów energetycznych 

7. W §66. ust. 5. pkt. 8. dodaje się wyrazy „e-papierosów, piwa 0%, napojów 

energetycznych. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


