
Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku  

z dnia 23 września 2020 roku 

Tymczasowe zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku 

obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

W §4. Organy Szkoły dodaje się dodaje się ustęp 5 następującej treści: 

Na czas pracy zdalnej Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami: 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, 

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

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów 

objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach, 

4) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, 

5) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą 

korzystać, 

6) zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji, 
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Do ustępu Rada Pedagogiczna dodaje się następujące treści:  

1) na czas pracy zdalnej zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się w formie 

wideokonferencji. 

2) w wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu 

zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się 

zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez 

konieczności fizycznego zbierania się rady. 

 

W § 5. Zasady Współdziałania Organów Szkoły dodaje się ustęp 6 o następującej 

treści:  

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do 

nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym 

uczeniu się. 

 

W § 8. Nauczyciele i Inni Pracownicy Szkoły dodaje się ustęp 18 o następującej treści: 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, na czas pracy zdalnej nauczyciele: 

1) jednoznacznie określają, za pomocą jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będą 

realizować podstawę programową, 

2) ustalają sposób komunikowania się z uczniami i ich rodzicami, możliwościami 

przekazywania materiałów oraz sposoby oceniania uczniów, 

3) zgłaszają brak odpowiedniego sprzętu (komputera, laptopa z podłączeniem 

do Internetu), z którego nauczyciel mógłby skorzystać w domu lub braku możliwości 

realizacji nauczania w warunkach domowych, 

4) prowadzą zdalne nauczanie ze swoich prywatnych domów lub ze szkoły, zgodnie 

z planem zajęć w godzinach pracy szkoły, pod warunkiem posiadania niezbędnego 

sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania, 

5) prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, 

z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych  

i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, 

6) przygotowują możliwość zdalnej realizacji programu nauczania z wykorzystaniem 

komunikatorów, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, grup 

społecznościowych, platform edukacyjnych, kontaktu telefonicznego, 

7) realizują nauczanie w sposób synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za 

pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem 

dostępnych platform i aplikacji edukacyjnych, 

8) realizują nauczanie w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, 

a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym), udostępnianie materiałów 

realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, 



Aneks do Statutu SP12 z dn. 23.09.2020 r. 

 

w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych 

ucznia/ rodziców lub formy papierowej, 

9) dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym 

nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, 

10) uwzględniają w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające 

z deficytów, 

11) nauczyciele obowiązkowo monitorują postępy w nauce zdalnej uczniów, 

12) nauczyciele obowiązkowo informują uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych 

o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

 

W tymże § 8. dodaje się ustęp 19 o następującej treści: 

W przypadku wprowadzenia w szkole pracy zdalnej pedagog szkolny ma obowiązek: 

1) zapewnienia wsparcie psychologiczne uczniom i rodzicom, 

2) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, 

3) organizowania konsultacji online, 

4) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej, w szczególności: 

a) otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

w uzgodnieniu z dyrektorem, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się 

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego, 

d) otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją 

do nauczania zdalnego, 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania zdalnego, 

f) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów 

w kontekście nauczania zdalnego. 

 

W tymże § 8. dodaje się ustęp 20 o następującej treści: 

W przypadku wprowadzenia w szkole pracy zdalnej wychowawca ma obowiązek: 

1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia 

alternatywnych form kształcenia, 

2) wskazania sposobu kontaktu (np. dziennik elektroniczny, e-mail, komunikatory 

społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami, 
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3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 

konsultacji z wychowawcą klasy. 

W § 11. Prawa i Obowiązki Ucznia dodaje się ustęp 13 z punktami: 

1) uczeń również w formie nauki zdalnej systematycznie pogłębia swoją wiedzę 

2) uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych w formie zdalnej oraz 

wykonywania zdalnie zleconych zadań przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję 

szkoły 
3) podczas pracy zdalnej uczeń, rodzic/prawny opiekun może zgłosić nieprzygotowanie 

do zajęć wynikające z trudnej sytuacji losowej, np. wypadek, śmierć bliskiej osoby lub 

z innych przyczyn niezależnych od niego. 

 

 

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku Rada Pedagogiczna 

zatwierdziła dnia 23 września 2020r. 

Dyrektor szkoły 

Grzegorz Malendowicz 


