
Uchwała nr 23 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie 
 

z dnia 1 września 2022r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

na podstawie następujących przepisów prawa: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze 
zm.) - art. 125 ust. 7, art. 125a oraz art. 165 ust. 8  

Ustawia z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze 
zm.) - art. 42 ust. 2f, art. 42d 

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116) 

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1594) - § 1 i 3. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1780). 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 
W Rozdziale 2 Cele i zadania szkoły w § 4 ust. 2 dodaje się punkty 34 – 35 w brzmieniu:  

34) realizuje podstawę programową oraz programy nauczania, w tym dostosowanie treści, 

metod, form pracy oraz organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów;  

35) organizuje kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 

obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw. 

W Rozdziale 2 Cele i zadania szkoły dodaje się § 5a w brzmieniu: 

§ 5a. 
 
1. Zadania szczegółowe związane z organizowaniem kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi: 
 
1) uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo 
do: 



a) nauki w oddziałach ogólnodostępnych,  
b) pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych dla 

uczniów polskich, w tym dostosowania metod i form pracy na zajęciach do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów; 
 

2) w przypadku nauki uczniów niebędących obywatelami polskimi w oddziałach        
  ogólnodostępnych uczniowie ci mają dodatkowo prawo do : 

a)  dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako    
 języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu   
 umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,   

b)  dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których   
 uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 
 

3) formy wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 2, są organizowane na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach prawa.  

 
2. Zadania szkoły związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej polegają na integracji uczniów niebędących obywatelami polskimi ze 
środowiskiem szkolnym i  wspomagają ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 
związanych z kształceniem za granicą. 
 

§ 2. 
W Rozdziale 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w § 32 ust. 6 dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

4) godzinę 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 i ich rodziców. 

§ 3. 

W Rozdziale 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dodaje się § 37d,  § 37e i § 37f  

w brzmieniu: 

§ 37d. 

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;  

2) współpraca z zespołami opracowującymi WOPFU i IPET; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) prowadzenie działań diagnostycznych; 



6) współpraca z podmiotami zewnętrznymi; 

7) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie swoich zdań. 

§ 37e. 

Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów m.in.: 

a)  określenie mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień uczniów,  
b) określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów; 
 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych;  

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w codziennej pracy. 

§ 37f. 

Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:  

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do uczniów, zlecanych przez nauczyciela 

lub specjalistę m.in.: 

a) pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy dydaktyczno-
opiekuńczo-wychowawczej, 

b) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach uczniów, 
c) współorganizowanie wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych uczniów, 
d) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów; 

 
2) wspieranie nauczyciela przedmiotu w prowadzeniu zajęć; 

3) pomoc edukacyjna uczniom ukraińskim podczas zajęć lekcyjnych; 



4) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich zagrożeń.  

§ 4. 

W Rozdziale 6 Ocenianie wewnątrzszkolne dodaje się § 47a w brzmieniu: 

§ 47a. 

1. W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 pkt 36, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma 

kreska.  

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 36, który w roku szkolnym 

2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma 

kreska.  

3. W przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 pkt 36,  będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie do 

egzaminu ósmoklasisty. 

§ 5. 

Po rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a Nauczanie zdalne w brzmieniu: 

Rozdział 6a 
Nauczanie zdalne 

 
§ 48a. 

 1. W szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiczne), w razie wystąpienia sytuacji 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach tej organizacji 

zadań.  

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:  

1) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy;  

2) informowanie zdalne (na stronie internetowej, po przez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych 

rodziców uczniów) o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły;  

3) ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposób ustalania rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia, o którym mowa 

w § 44, 46, 47 i 48 niniejszego Statutu;  

4) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;  

5) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych konsultacji;  



6) ustalanie we współpracy z nauczycielami:  

a) sposobu komunikowania się z uczniami i rodzicami,  
b) formy przekazywania treści utrwalających wiedzę oraz ilości przekazywanego   
materiału, 
c) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, 
d) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych   
przez niego ocenach,  
e) źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci   
elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać,  
f) trybu konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem, 
g) modyfikacji programu nauczania w razie potrzeby. 
 

§ 48b. 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki związanego z zagrożeniem 

epidemicznym nauka w szkole jest realizowana na odległość. 

2. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie 

informowany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 3. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Zadania dyrektora 

w zakresie organizacji zdalnego nauczania określa § 48a Statutu.  

4. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie 

rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też wskazanymi 

przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym 

wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).  

5. Dyrektor szkoły przy współpracy z nauczycielami ustala, w jakich godzinach nauczyciele 

będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.  

6. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych 

(przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich narzędzi do 

komunikacji zdalnej), informuje o tym swojego wychowawcę.  

7. Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, 

uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 

umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, 

etap kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

 8. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:  

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;  

2) zintegrowaną platformę edukacyjną;  

3) dzienniki elektroniczne;  

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;  



5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;  

6) lekcje online;  

7) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;  

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

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

10) dostarczenie wydrukowanych materiałów do ucznia;  

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

wsparciu organu prowadzącego.  

§ 48c. 

 W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, o którym mowa w § 48b  Statutu, podczas 

którego kształcenie odbywa się na odległość, wychowawca w porozumieniu z rodzicami 

ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem, a informacje te 

przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale. 

§ 48d. 

1. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość, o którym mowa § 48b 

niniejszego Statutu, nauczyciele zobowiązani są do:  

1) współpracy z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami 

w zapewnieniu uczniom potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości 

psychofizycznych;  

2) realizowania treści nauczania, uwzględniając w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,  
c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku  
umysłowego w ciągu dnia, 
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  

 
3) współpracy z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami, przy ustalaniu przez dyrektora 

monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach.  

2. Każdy z nauczycieli weryfikuje obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisuje odpowiednią 

adnotację w dzienniku elektronicznym.  

3. Każdy nauczyciel realizując plan lekcji i podstawę programową na odległość wpisuje 

temat lekcji w dzienniku elektronicznym.  

4. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i ochronę 

danych osobowych uczniów.  

 



§ 48e. 

1. Uczniowie szkoły podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość, o którym 

mowa w § 48b Statutu, są zobowiązani w szczególności do:  

1) samodzielnego lub z pomocą rodziców nawiązania kontaktu z wychowawcą 

i nauczycielami;  

2) korzystania z dostępnych dla nich narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym 

samym naukę własną w domu;  

3) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach pracy 

edukacyjnej na odległość;  

4) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli;  

5) systematycznej pracy w domu;  

6) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.  

2. Uczniowie przy pomocy rodzica mają obowiązek codziennie sprawdzać dziennik 

elektroniczny i wykonywać zadania przesłane przez nauczyciela.  

3. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji uczniom 

i rodzicom poprzez e-dziennik. 

4. Uczeń w komunikacji z nauczycielem pamięta o kulturze językowej.  

5. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online 

i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody.  

6. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób 

niezgodny z prawem. W szczególności:  

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela 

i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać; 

2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich 

i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, 

udostępniać swoje konto osobom trzecim;  

3) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do 

odpowiednich komunikatorów.  

§ 48f. 

1. W ramach kształcenia na odległość, w sytuacji o której mowa w § 48b rodzice mają 

obowiązek pozostawać w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie 

z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.  

2. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze względów 

zdrowotnych lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są do 

poinformowania o tym fakcie wychowawcy za pomocą e-dziennika lub telefonicznie.  

 

 



§ 48g. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z sytuacją określoną 

w § 48b nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce 

według następujących zasad:  

1) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu 

z nauczycielami;  

2) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela 

w wyznaczonej formie i na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, zdjęcie, film, 

skan, itp.); 

3) ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane 

przez chętnych uczniów; 

4) wszystkie oceny wystawione podczas nauczania na odległość mają wagę 1. 

§ 6. 

Rada Pedagogiczna zatwierdza przedstawione zmiany. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. 

 

 

                     Przewodniczący 

                                                                                    Rady Pedagogicznej 
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