
Uchwała nr 25/2020/2021   

Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59 i 949z póź. zm.) w związku z art. 44e ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia                  

7 września 1991r (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Wprowadzić w Statucie Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

następujące zmiany: 

 

1) Dodaje się przed tekstem głównym zapis:  

Statut opracowano na podstawie:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                 z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 1389 z późn. 

zm.). 

 

Uzupełnia się rozdział VI Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów o zapisy dotyczące 

nauczania zdalnego:  

2) W § 18 dodaje się ustęp 22 o brzmieniu:  

22. W szkole może być prowadzone nauczanie zdalne za pomocą środków łączności na 

odległość. Jeśli uczeń nie ma możliwości pracy online (brak sprzętu, internetu) rodzice 

zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy, który przekazuje te informacje dyrektorowi szkoły. 

 

3) W § 18 dodaje się ustęp 23 o brzmieniu:  

23. W przypadku nauczania zdalnego połączenia online powinno trwać około 30 minut. 

Pozostały czas lekcji uczeń pracuje samodzielnie, na podstawie przedstawionych przez 

nauczyciela wskazówek.  

1) W trakcie lekcji online uczeń powinien posiadać przy sobie zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń i podręcznik. 

2) Na przedmiotach artystycznych, technice i informatyce uczeń powinien mieć materiały 

wymagane przez nauczyciela. 

3) Podczas połączenia online konieczne jest włączenie mikrofonów przez uczniów                                

i nauczycieli oraz włączenie kamer internetowych.”,  

 

4) W § 20 dodaje się ust. 19, punkt 4.1 o brzmieniu:  

4.1. W tracie zdalnego nauczania uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji online.  

1) Brak reakcji ze strony ucznia (milczenie) na polecenia nauczyciela w trakcie lekcji, skutkuje 

wpisaniem nieobecności.  

2) Uczeń, który jest obecny na lekcji, ale nie pracuje na niej (odmawia wykonywania poleceń, 

nie udostępnia ekranu komputera bez konkretnej przyczyny, nie pisze na czacie, nie odzywa 

się), otrzymuje minus. Trzy minusy zamieniają się na ocenę niedostateczną, bez możliwości jej 

poprawy. 

3) Uczeń, który nie odda w podanym terminie zleconej przez nauczyciela pracy, otrzymuje 

minus. Jeżeli nie odda tej pracy do najbliższej lekcji, w miejsce minusa otrzymuje ocenę 



niedostateczną, bez możliwości poprawy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może 

odstąpić od tej zasady.  

 

5) W § 71 dodaje się ust. 11a o brzmieniu 

Uczeń ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami etyki, w tym uczciwości, 

prawdomówności oraz poszanowania praw rówieśników i dorosłych.  

 

1) W § 71 ust. 15, skreśla się p. 3 o brzmieniu:  
15. Podporządkować się zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

1) podczas zajęć edukacyjnych i przerw obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych za wyjątkiem przypadków wymagających pilnego kontaktu z rodzicem lub 

prawnym opiekunem oraz na wyraźne polecenie nauczyciela, kiedy telefon będzie użyty, jako 

pomoc edukacyjna. W każdej innej sytuacji aparaty powinny być wyłączone i schowane; 

2) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione; 

3) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do depozytu - aparat odbiera rodzic. 

 

2) W § 72 ust. 2 skreśla się zapis o brzmieniu: 

2. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic, opiekun ucznia, który ją 

wyrządził lub rodzice, opiekunowie grupy uczniów. 

 

§ 2. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


