
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Godzianowie 

05 października 2022 r.  – zał. nr 1 do uchwały nr 8/2022/2023 

 

§  2.3. dodaje się punkt:  

15) w zakresie organizacji kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących 

w systemach oświaty innych państw (realizowane na warunkach określonych w odrębnych 

przepisach prawa): 

a) zapewnienie bezpłatnego  nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, 

b) organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

c) zapewnienie dodatkowych godzin nauki języka polskiego, 

d) zapewnienie integracji uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych.   

 

§ 20. Otrzymuje brzmienie: 

Nauka zdalna 

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu 

zaistnienia następujących okoliczności: 

1) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci, 

2) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

3) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci. 

 

2. Naukę zdalną należy zorganizować nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć w szkole. 

 

3. Zajęcia dla uczniów odbywają się według następujących zasad:  

1) lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez Google Meet na platformie Google 

Workspace,  

2) materiały do pracy dla uczniów oraz prace samodzielne uczniów przekazywane są przez Google 

Meet, Gmail, dziennik elektroniczny lub innymi kanałami informacyjnymi po uzgodnieniu 

z rodzicami,  

3) uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zgłaszanie się na wezwanie 

nauczyciela w trybie głosowym lub, jeśli to możliwe, w trybie wideo oraz poprzez aktywności 

podejmowane podczas zajęć,  



4) zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, 

5) jednostka lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, 

6) zajęcia uwzględniają łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia, 

7) ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu. 

8) w przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu trudnej sytuacji 

rodzinnej nie może uczestniczyć w  zajęciach realizowanych na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla niego zajęcia na terenie szkoły 

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

 

4. W okresie nauki zdalnej kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się przez dziennik elektroniczny 

i na platformie Google Workspace,  

 

5. Dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych 

szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielami, jeżeli zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość będą trwać powyżej 30 dni. 

 

6. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

§ 21.2. dodaje się punkt: 

14)  dostępności w  szkole w celu udzielania uczniom i ich rodzicom konsultacji wg potrzeb; 

szczegółowy harmonogram konsultacji dla uczniów i ich rodziców jest ustalany w każdym roku 

szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich rodziców,  

 

§ 25. otrzymuje brzmienie:  Psycholog i pedagog specjalny 

§ 25.1. otrzymuje brzmienie:  Zakres zadań nauczyciela pedagoga specjalnego i psychologa: 

§ 25.1. dodaje się punkty: 

8) rekomendowanie dyrektorowi szkoły działań do realizacji w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, 

9) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów. 



§ 59.1. Otrzymuje brzmienie: 

Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych :  

1) pieczęć podłużna  nagłówkowa: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Godzianowie 

ul. Sportowa 4, 96-126 Godzianów 

NIP 836-15-26-093, REGON 750099710 

tel. 500 233 789 

 

 

2) pieczęć podłużna  nagłówkowa: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 im. Jana Pawła II 

W GODZIANOWIE 

ul. Sportowa 4, 96-126 Godzianów 

tel. 500 233 789 

 


