
UCHWAŁA 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. 

 

 Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz.910) oraz § 8 ust.6 pkt 7 statutu Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w 

Jędrzejowie 

 uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W statucie Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 7: 

 a) w ust 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a o treści: 

 "5a) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, na którym 
znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów;"; 

 b) w ust 4 po pkt 5a dodaje się pkt 5b o treści: 

 "5b) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w 
zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na 
aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;"; 

 c) w ust 4 po pkt 5b dodaje się pkt 5c o treści: 

 "5c) o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 5b, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący;"; 

 d) po ust 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu: 

 "4a. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za 
organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu realizacji tych zajęć."; 

 e) po ust 4a dodaje się ust 4b w brzmieniu: 

 "4b. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy: 

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i Internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym nauczaniu; 

2) wybór, we współpracy z nauczycielami technologii informacyjno-komunikacyjnych, które będą 
wykorzystywane do prowadzenia zdalnego kształcenia; 

3)ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 

4) ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań; 

5)zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej 
edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców i nauczycielami dostosowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego; 

6)we współpracy z nauczycielami, określa: 

a) dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji, 

b) oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 

c)tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania oraz 
zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;  



d) sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania 
nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

e) 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; 

7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów; 

8) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć w okresie 
czasowego zawieszenia działalności szkoły; 

9) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia efektywnego 
procesu dydaktycznego i wspierania uczniów;" 

 f) w ust. 6 pkt 3 po słowach „wyprawki szkolnej” dodaje się tekst: "oraz użyczenia sprzętu 
komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu"; 

 g) w ust. 6 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o treści: 

 " 6) wprowadza zarządzeniem procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia 
epidemicznego i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych 
opiekunów poprzez umieszczenie ich na stronie WWW szkoły."; 

2) w § 8 ust. 5 po słowach "są organizowane" dodaje się tekst: " w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole 
lub w formie zdalnej"; 

3) w § 9 po słowach "jej członków" dodaje się tekst: "przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady 

pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji."; 

 

4) w § 16 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

 "6a. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego 

korespondencja pomiędzy Organami prowadzona jest drogą elektroniczną bądź w formie wideokonferencji."; 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


