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Uchwała Nr 18/2022 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

 im. Świętego Franciszka z Asyżu 

w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11.10.2022 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego  w Nowym Mieście nad Pilicą 

 

Na podstawie  art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Parowo Oświatowe ( Dz.U. 2021poz.1082 z późn. zm.)   

Uchwały Nr LV/336/2022  Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30.08.2022r. 

 

§ 1. 

Uchwala się  następujące zmiany w Statucie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego    w Nowym Mieście nad Pilicą:  

 

W treści całego statutu w nazwie ośrodka skrót „św.” zamienia się na słowo w pełnym brzmieniu pisane wielką literą 

„Święty”. 

 

W Rozdziale II w §9. dodaje się ust.3.  o brzmieniu: „Szkoła zapewnia możliwość kształcenia, wychowani i opieki 

uczniom będącym obywatelami Ukrainy.” 

W Rozdziale IV dodaje się §34a. nauczanie zdalne o brzmieniu: „ 

1. Zajęcia w szkole zawiesza się , na czas oznaczony , w razie wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożeniem 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 

2. Zasady nauczania zdalnego wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania 
postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 
Zasady w sytuacji nauczania zdalnego mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra właściwego do spraw oświaty 
lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny Dyrektor szkoły zdecyduje, kierując się dobrem uczniów, zamknąć 
placówkę szkolną, co uniemożliwi realizację zadań statutowych Szkoły w tradycyjnym trybie. 

3. Zadania Dyrektora: 

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, dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 
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3) Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 
oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając                     
w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b)  zróżnicowanie 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; 

4) 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.  

5) Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu 
semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, a także warunki  
i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.  

6) Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.  

7) 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. 

8)  Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz 
przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.  

9) Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego                
i szkolnego zestawu programów nauczania. 

4. Organizacja Nauczania zdalnego: 

1) Źródłem komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem przedmiotu, rodzicem i uczniem jest  e-mail, telefon, 
komunikatory mediów społecznych lub poczta tradycyjna. 

2)   Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją obowiązku szkolnego. Wszelkie działania                     
w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz utrwaleniu pozytywnych postaw społecznych.  

3) Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach oraz odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów                  
i terminowego wykonywania zleconych prac.  

4) Realizację wykonywanych przez ucznia notatek i zadań pisemnych ustala nauczyciel przedmiotu. Nauczyciel 
może wymagać od ucznia przekazania dokumentacji z wykonania zadań we wcześniej podanej przez niego 
formie.  

5) Nauczyciel ma obowiązek, w trakcie prowadzonej nauki zdalnej, powiadamiać rodziców o efektach 
wykonywanych prac przez dzieci lub o braku ich wykonywania. 

6) Rodzice są zobowiązani do systematycznego odbierania wiadomości od nauczycieli. W przypadku problemów              
z komunikacją elektroniczną możliwa jest komunikacja telefoniczna lub poprzez pocztę tradycyjną.  

7) Jeżeli uczeń nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań rodzic/opiekun prawny powinien 
poinformować o tym wychowawcę, który wraz z Dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi niezbędnych 
materiałów. Rodzic jest zobowiązany do odesłania zrealizowanego materiału przez ucznia w trybie i terminie 
ustalonym z Dyrektorem szkoły. 

8)  Nauczyciele będą umieszczać materiał do realizacji: 
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a) w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, 

b) w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki,  

c) w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki. 

9) Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII ) przygotowując 
materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu 
nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.  

10) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z 
wykorzystaniem: materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na 
stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach 
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów 
prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, innych niż wymienione wyżej materiały wskazane 
przez nauczyciela.  

11) Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne zostają przekazywane z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej, telefonicznie, pocztą tradycyjną oraz poprzez komunikatory mediów społecznych.  

12) Nauczyciel ma obowiązek poinformowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 
przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

13) Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat 
(obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb 
psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 
wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.  

14) Harmonogram zajęć zdalnych  poszczególnych oddziałów oparty jest na nowym podziale godzin oddziałów 
klasowych z uwzględnieniem zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 
komunikację elektroniczną. 

15) Nauczyciel dokumentuje odbyte zajęcia (tematy, obecność, sposób realizacji, kontakty z rodzicami, itp.)                      
w dzienniku lekcyjnym. 

16) Nauczyciel ustala  formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami lub rodzicami/opiekunami w dniu nauki zdalnej.  

17) Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą danego oddziału klasowego po zasięgnięciu opinii Rodziców ustala 
uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia do określonej godziny danego bądź 
kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania 
technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.  

18) W przypadku, gdy nauczyciel lub uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem, tabletem 
z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji 
takiego nauczania w warunkach niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor 
szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże nauczyciela do 
alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej - 
treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania). 

19)  W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub na trudną sytuację rodzinną nie 
może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 
zamieszkania dyrektor, na wniosek rodziców ucznia , organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie 
placówki: w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , o ile jest możliwe zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie placówki oraz na danym terenie nie występują 
zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 
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5. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1) W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się w formie: ustnej, pisemnej,  
praktycznej ( odpowiedź ustna, karty pracy, prace plastyczne i techniczne, wykonanie pomocy dydaktycznych, praca 
badawcza np. przeprowadzenie doświadczeń i inne zadania zlecone przez nauczyciela). Efekty pracy przekazywane 
będą w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.  

2) Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy  w trybie i formie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.  

3)  O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/opiekunowie będą informowani za pomocą ustalonych form komunikacji. 

4) Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony postępami 
ucznia w nauce lub brakiem uczestnictwa w nauce zdalnej. 

6. Ocenianie postępów nauce: 

1) Ocenianie uczniów polegać będzie na podsumowaniu pracy ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie 
działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach, a także funkcjonowania i pracy ucznia w okresie nauki 
na odległość. W okresie nauki zdalnej ocenie podlega zwłaszcza systematyczność, aktywność, poprawność 
wykonania zleconych form nauki.  

2) Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia w tym okresie przewidują potwierdzenie wykonania zadanej pracy 
poprzez odesłanie nauczycielowi odpowiedzi do zadań, zdjęcia tych odpowiedzi lub innego pliku zawierającego 
rozwiązanie zadania lub wykonane inne formy pracy (np. prace plastyczne).  

3)  Za nieprzedłożenie zadania w wyznaczonym terminie nauczyciel ma prawo wystawić w dzienniku uczniowi 
nieprzygotowanie. W przypadku dwukrotnego nieodesłania zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4)  W przypadku chwilowych problemów technicznych, organizacyjnych lub zdrowotnych rodzic/opiekun prawny 
powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. W takiej sytuacji 
termin wykonania zadania może zostać wydłużony po uzgodnieniu z nauczycielem.  

5) Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać, powinien poprosić o pomoc nauczyciela 
korzystając z możliwości komunikacji przez e-mail, telefon, komunikatory społeczne lub pocztę tradycyjną. 

6) W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zawarte                            
w zaleceniach opinii lub orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną. 

7)  Wszystkie informacje uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące ich 
funkcjonowania w okresie zdalnego nauczania nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, a informację zwrotną 
przekazuje poprzez ustalone formy komunikacji. 

8)  Wymagania na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w warunkach i sposobie oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

9) Nauczyciel w okresie zdalnego nauczania ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w 
wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe odsyłanie zadań, systematyczną pracę bezpieczne i kulturalne 
korzystanie z narzędzi internetowych, zdalną pomoc kolegom w nauce oraz przestrzeganie regulaminów i zarządzeń 
związanych z obecną sytuacją. Informacja ta stanowi element składowy oceny semestralnej / końcoworocznej 
zachowania. 

7. Sposób odnotowywania obecności uczniów: 

1) Za obecnego na zajęciach uznajemy ucznia, który odebrał samodzielnie (lub zrobili to jego rodzice/prawni 
opiekunowie) materiały przesłane mu przez nauczyciela. 

2)  Frekwencję wpisujemy w dzienniku lekcyjnym. 

3) Frekwencję zatwierdzamy dzień po przesłaniu materiałów. Istnieje możliwość jej weryfikacji. 
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4)  W przypadku gdy nauczyciel zauważy, że materiały przez niego przesyłane przez dłuższy czas nie są odbierane 
przez ucznia lub rodzica (max 5 dni) zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. Wychowawca stara się wyjaśnić zaistniałą 
sytuację. Jeżeli mimo starań nie nawiązuje kontaktu z rodzicami / uczniem zgłasza ten fakt Dyrekcji szkoły. 

8. Klasyfikowanie i promowanie uczniów: 

1) Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o 
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie 
szkoły.  

2) Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych                          
i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły.  

3) Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie szkoły.  

4)  Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, ma prawo zdawać 
egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności 
nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia tego egzaminu.  

5)  Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie   
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

6)  Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z nie 
więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. 

 

W rozdziale V w §36. dodano ust.7. o brzmieniu: „Nauczyciel, w ramach zajęć i czynności, jest obowiązany do 

dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 

niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 0,5 godziny w ciągu 1 tygodnia, w trakcie której, 

odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców”. 

W rozdziale V w §38 w ust.1. dodano pkt.9) o brzmieniu: Pedagog i psycholog szkolny ściśle współpracuje  

z nauczycielami i rodzicami uczniów.   Prowadzi zajęcia on-line  lub rozmowy telefoniczne  w  formie ustalonej z Dyrektorem                   

z potrzebującymi wsparcia uczniami i ich rodzicami.  Pedagog szkolny w czasie nauczania zdalnego, udziela wsparcia 

pedagogiczno-psychologicznego uczniom i ich rodzinom. 

 

W rozdziale VI w §49 w ust.1. dodano ust. 9. o brzmieniu:  „ Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów będących 

obywatelami Ukrainy określają odrębne przepisy”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Świętego  

Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    

        Przewodniczący Rady Pedagogicznej  


