


odpowiada za organizację realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w ramach tej organizacji zadań. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

a) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy, 

b) informowanie zdalne (na stronie internetowej, poprzez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych 

rodziców uczniów) o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły, 

c) ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposobów ustalania rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

d) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły, 

e) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych konsultacji, 

f)ustalanie we współpracy z nauczycielami  sposobu komunikowania się z uczniami                    

i rodzicami, formy przekazywania treści utrwalających wiedzę oraz ilości przekazywanego 

materiału w danym dniu, metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich 

wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także  

uzyskanych przez niego ocenach,  źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym  

materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać,  trybu  

konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem, modyfikacji programu nauczania w razie 

potrzeby, 



W § 13 ust.1 dodaje się pkt.16) w brzmieniu: 

 W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie 

informowany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

W § 13 ust.1 dodaje się pkt.17) w brzmieniu: 

 Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie 

rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też wskazanymi  

przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia 

(w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura): 

a) dyrektor szkoły przy współpracy z nauczycielami ustala, w jakich godzinach nauczyciele 

będą pracować zdalnie, 

b) w przypadku gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych 

(przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich narzędzi do 

komunikacji zdalnej), informuje o tym swojego wychowawcę, 

c) podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, 

uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 

umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, 

etapu kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów, 



W § 13 ust.1 dodaje się pkt.18) w brzmieniu: 

Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. o 

materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych  

wybranych instytucji kultury i urzędów,  zintegrowaną platformę edukacyjną, dzienniki  

elektroniczne,  komunikację poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe,  

komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków  

korzystania z Internetu,  lekcje online,   programy telewizji publicznej i audycje radiowe, 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne,  podręczniki,  

ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada,  dostarczenie wydrukowanych materiałów 

do ucznia,  inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i 

przy wsparciu organu prowadzącego. 

W § 13 ust.1 dodaje się pkt.19) w brzmieniu: 

 W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, podczas którego kształcenie odbywa się na  

odległość, wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej, a 

informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale. 

Nauczyciele zaś zobowiązani są do: 

a) współpracy z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami , 

b) realizowania tygodniowego zakresu treści nauczania (ustalonego w porozumieniu z 

dyrektorem) do zrealizowania w poszczególnych oddziałach,  

c) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 



d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 

e) współpracy z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami, przy ustalaniu przez dyrektora 

    monitorowania postępów uczniów, 

f) 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; 

g) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwości konsultacji w formie 

i terminach ustalonych z dyrektorem; 

h) ustalenia z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami modyfikacji szkolnego 

zestawu programów nauczania, 

i) ustalenia sposobów weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji, 

j) zachowania bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych uczniów, 

k) dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

W § 13 ust.1 dodaje się pkt.20) w brzmieniu: 

 Uczniowie podczas prowadzenia przez szkołę nauczania zdalnego zobowiązani są do: 

a) samodzielnego lub z pomocą rodziców nawiązania  kontaktu z wychowawcą                             

i  nauczycielami, 

b) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym 

samym naukę własną w domu, 



c) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji, 

d) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli, 

e) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie, 

f) przestrzegania zakazu nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online 

i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody, 

W § 13 ust.1 dodaje się pkt.21) w brzmieniu: 

,,W ramach kształcenia na odległość rodzice mają  obowiązek pozostawać w kontakcie z  

wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać 

 stronę internetową szkoły. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od 

nauczycieli ze względów zdrowotnych lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia 

zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcę za pomocą systemu Vulcan 

lub telefonicznie.” 

W § 17 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: ,,W przypadku czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach 

dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej. Informacja o sposobie i 

trybie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest 

rodzicom i uczniom, a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz 

rejestrowana w opracowanym indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym dla 

ucznia.” 



W § 17 dodaje się ust.16 w brzmieniu:  ,,od 1 września 2022 r. pedagog specjalny 

zobowiązany jest do:  1) współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych 

lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

 a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w 

zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły 

i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki,  

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, d) określaniu 

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 ucznia;                   

2) współpracy z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

3) wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,  



b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,  

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;  

4) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom;  

5) współpracy, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, 

pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);  

6) przedstawiania radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań. 

W § 20. Ust. 11 po wyrazie „komisjach” dodaje się wyrazy: „w formie posiedzenia 

stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej”. 

W § 24 ust.5 przyjmuje brzmienie: ,, Dyrektor szkoły 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. O 

zawieszeniu zajęć dyrektor szkoły zawiadamia organ nadzorujący.” 

W § 24 ust. 5 dodaje się pkt.1 w brzmieniu: ,,W okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły spowodowanego zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, 



dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje te informacje uczniom, rodzicom i 

nauczycielom.” 

W § 25 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: ,,W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele 

dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii 

informatycznych.” 

W § 39  ust. 2 pkt. 3) dodaje się podpunkt a) w brzmieniu: ,, usprawiedliwiania nieobecności 

uczniów  poprzez Witrynę  Rodzica w e-dzienniku do końca miesiąca, w którym uczeń był 

nieobecny, 

W § 47 ust. 1 dodaje się pkt. 9) w brzmieniu: ,,W ramach zajęć i czynności  nauczyciel 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 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi 

konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”; 

W § 51 dodaje się ust. 18 w brzmieniu: ,,Od  1 września 2022 r. wprowadza się do 

stosowania dziennik elektroniczny.” 

W § 52 w ust. 5 dodaje się pkt. 1 w brzmieniu: ,, Od 1 września 2022r. w  szkole obowiązuje 

wagowy system oceniania uczniów. Każdej ocenie w skali od 1 do 6 przyporządkowuje się 

odpowiedni współczynnik, wyrażający wagę oceny. 

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY OPRÓCZ ARTYSTYCZNYCH, RELIGII, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

LP Formy sprawdzania 

wiadomości i 

umiejętności 

Waga oceny 

1. Praca domowa 1 



2. Prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego 

1 

3. Głośne czytanie 1 

4. Aktywność na lekcji 1 

5. Praca samodzielna, w 

parach oraz w grupie 

1 

6. Czytanie ze zrozumieniem 1 

7. Scenki tematyczne 1 

9. Przygotowanie do lekcji 1 

10. Konkurs na szczeblu 

klasowym- zajęcie miejsc 

od 1-3 

1 

11. Kartkówka 2 

12. Konkurs na szczeblu 

szkolnym- miejsca 1-3 
2 

13. Odpowiedź ustna 1 

14. Recytacja 2 

15. Wypracowanie domowe 2 

16. Wykonanie projektu 2 

17. Wykonanie prezentacji 

multimedialnej 
2 

19. Praca klasowa 3 

20. Sprawdzian działowy 3 

21. Test działowy/ ze 

znajomości lektury 

3 

22. Dyktando 3 

23. Konkurs na szczeblu 

gminnym 

2 



24. Konkurs na szczeblu 

powiatu i województwa 

oraz wyżej 

3 

25. Wybitne osiągnięcia 3 

  

  

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE, RELIGIA  ORAZ WYCHOWANIE FIZYCZNE 

LP Formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności 

Waga oceny 

1. Muzyka: 

Śpiew (indywidualnie) 

Śpiew (w grupach z podziałem 

na partie) 

Śpiew całą klasą 

Gra na instrumencie  

Gra (w grupach z podziałem na 

partie) 

Gra z całą klasą 

Test z odsłuchu 

Kartkówka 

Sprawdzian 

Aktywność na lekcji 

Prowadzenie zeszytu 

Występy na terenie szkoły 

Występy pozaszkolne 

 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

2. Plastyka: 

Zadania plastyczne na lekcji 

Sprawdzian (elementy wiedzy 

o sztuce, zagadnienia 

plastyczne) 

Aktywność na lekcji 

Prowadzenie zeszytu 

 

3 

3 

 

1 

2 

 




