
UCHWAŁA Nr 1 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 11 we Włocławku 

z dnia 30 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej  Nr 11we Włocławku. 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 

poz. 59 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje : 

§1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 11 we Włocławku dokonuje zmian                         

w Statucie szkoły w następującym zakresie: 

1. W rozdziale VI § 36 pkt 1 po wyrazie pedagog dodaje się przecinek i wyraz psycholog. 

2. W rozdziale VI § 36 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

Zadania pedagoga specjalnego określają odrębne przepisy. 

3. W rozdziale VIII § 74 dodano pkt 12 w brzmieniu: 

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

terenie szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor tej szkoły może, za zgodą 

rodziców oraz nieletniego, zastosować środek oddziaływania wychowawczego. Warunki i tryb 

zastosowania środka wychowawczego określają odrębne przepisy” 

4. W rozdziale V  § 31 dodano punkty 25-30 w brzmieniu: 

25. Dyrektor zawiesza zajęcia w szkole, 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. 

26. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, 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, o którym mowa               

w ust. 1. 

27. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są 

realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego lub 



2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia                       

i wychowania. 

28. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola, szkoły informuje organ prowadzący                   

i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

29. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od 

organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,                           

o których mowa w ust. 2. 

30. Szkoła określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w tym: 

1) technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych 

zajęć: platforma Classroom 

2) sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć: platforma 

Classroom, dziennik elektroniczny, e-mail, messenger 

3) uwzględniając warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach stosuje się : 

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

b) uwzględnianie konieczności poszanowania sfery ucznia, 

c) warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki 

d) potwierdzenie  uczestnictwa ucznia  w zajęciach poprzez informację ustną lub zgłoszenie 

pisemne na platformie 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


