
ANEKS  
DO STATUTU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  

W PUŁAWACH 
wprowadzony uchwałą nr 2/2022/2023 z dnia 31.08.2022 r. 

 
 

Podstawy prawne 

Dodaje się zapis 

15. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) – art. 5 pkt 9. 

 
 
DZIAŁ III 
 
dodaje się zapis 
 
Rozdział 13 
Nauczanie zdalne 
 
§ 47a.1.W wyjątkowych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia uczniów, 

określonych w ustawie Prawo Oświatowe, gdy zajęcia w szkole zostają zawieszone, dyrektor 

szkoły organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

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, poprzez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych) o 

najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły;  

3) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;  

4) 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,  

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. 

 

3. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i  rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.  

4. Przy organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną,  

zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną 

(komputer, telewizor, telefon),  ich dostępność w domu uczniów, wiek uczniów, stopień 

niepełnosprawności i wynikające z niego możliwości,  umiejętności cyfrowe,  poziom 

samodzielności a także sytuację rodzinną uczniów.  

 

5. W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn 

obiektywnych (np. przebywanie w strefie bez zasięgu internetu, brak odpowiednich narzędzi 

do komunikacji zdalnej), dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły (w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem lub zdalnie)  po warunkiem, że na danym terenie nie występują 

zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia i nauczyciela. 

 

6. Dopuszcza się możliwość komunikowania się za pomocą telefonu lub przekazywania 

materiałów do pracy za pośrednictwem poczty. 

 

7. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, podczas którego kształcenie odbywa 

się na odległość, wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy 

zdalnej lub  inny sposób pracy z każdym uczniem, a informacje te przekazuje wszystkim 

nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale. 

 

8. W szkole do zdalnej komunikacji z rodzicami i uczniami wykorzystywany jest e- 

dziennik (na platformie Vulcan) oraz wirtualny dysk OneDrive. 

 

9. Za pośrednictwem tych narzędzi nauczyciele przekazują uczniom/rodzicom informacje o: 



1) sposobach realizacji nauki na odległość (bezpośredni kontakt audiowizualny poprzez 

aplikację Teams, przekazywanie wskazówek i materiałów do nauki online i/lub do 

samodzielnej pracy w domu), 

2) wymaganych aktywnościach  potwierdzających zapoznanie się ucznia ze wskazanym 

materiałem lub wykonanie określonych działań,  

3) sposobach sprawdzania i utrwalania wiedzy, monitorowania postępów oraz informowania 

o ocenach. 

4) sposobach potwierdzania obecności na zajęciach. 

 

10.  Nauka na odległość  prowadzone jest z wykorzystaniem komputera, tabletu lub 

telefonu, w oparciu m.in. o: 

1) portale edukacyjne i strony internetowe wybranych instytucji kultury i urzędów, 

2) e- podręczniki -z integrowana platforma edukacyjna, 

3) platformy e-learningowe, 

4) lekcje online,  

5) programy i aplikacje wspomagające proces uczenia, 

6) materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,  

7) programy dotyczące twórczości artystycznej np. programy graficzne, 

8) gry i zabawy edukacyjne, 

9) programy telewizji publicznej i audycje radiowe,  

10) stronę internetową szkoły - zamieszczone odnośniki do innych mediów, informacje  

i materiały edukacyjne, 

11) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada, 

12)   inne sposoby ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.  

 

11. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość, 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 tygodniowego zakresu treści nauczania (ustalonego w porozumieniu  

z dyrektorem) do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, biorąc pod uwagę  

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 sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,  

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

przez niego ocenach;  

4) wskazania dyrektorowi szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami, źródeł  

i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej,  

z których uczniowie mogą korzystać; 

 5) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji w formie i terminach 

ustalonych z dyrektorem; 

 6) ustalenia z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami potrzeby modyfikacji szkolnego 

zestawu programów nauczania. 

 

12. Każdy nauczyciel, realizując na odległość tygodniowy rozkład zajęć i podstawę 

programową, wpisuje temat lekcji w dzienniku elektronicznym.  

13. Każdy nauczyciel określa sposób potwierdzania obecności ucznia/realizacji 

przydzielonych zadań  i zapisuje odpowiednią adnotację w dzienniku elektronicznym. (np. 

kontakt wizualny lub słuchowy podczas zajęć w aplikacji Teams, kontakt z rodzicami poprzez 

e-dziennik, telefon, e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami, systematyczne odbieranie  

i przekazywanie nauczycielom prac wykonywanych przez dzieci). 

14. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do 

komunikacji internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci 

i ochronę danych osobowych uczniów. 

 

15. Uczniowie podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość są zobowiązani  

w szczególności do:  

1) samodzielnego (poprzez dziennik elektroniczny, OneDrive) lub z pomocą rodziców 

nawiązania kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;  



2) korzystania z udostępnionych  dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym 

samym naukę własną w domu, z pełnym poszanowaniem prywatności własnej i innych;  

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) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści nauczania;  

7) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w internecie. 

 

16. Uczniowie mają obowiązek, oprócz wskazań wynikających z realizacji zajęć, codziennego 

wykonywania zadań czy poleceń zawartych na dysku OneDrive.  

17. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając 

do dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu. 

18. Uczeń w komunikacji z nauczycielem i kolegami pamięta o kulturze językowej.  

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

upowszechniania go w internecie bez jego zgody.  

20. 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;   

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

odpowiednich komunikatorów. 

 

 20. W czasie kształcenia na odległość rodzice mają obowiązek pozostawać w kontakcie  

z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać  

pocztę mailową oraz stronę internetową szkoły.  

21. 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 systemu e-dziennika, mailowo lub telefonicznie.  

22.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad: 

 1) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu 

audiowizualnego 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 

 

DZIAŁ III 

Rozdział 12 

W § 48 dodaje się  

13. Szkoła organizuje pomoc w dożywianiu uczniów: 

1) Szkoła zapewnia uczniom możliwość zjedzenia jednego gorącego posiłku w czasie 

pobytu w szkole. 

2) Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne, chyba że obiad jest sfinansowany 

lub dofinansowany ze środków gminnych w ramach pomocy MOPS i GOPS.  

3) Szczegółowe zasady organizacji dożywiania ustala dyrektor szkoły. 

 

Dział VII 

Rozdział 6 

W § 83, punkt 3 

skreśla się zapis: „lub w kasie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


