ANEKS DO STATUTU TECHNIKUM NR 1
IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO W NAŁĘCZOWIE
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13. 10. 2020 r. wprowadza się zmiany
w Statucie Technikum Nr 1 im. Zygmunta Chmielewskiego
w Nałęczowie
1) Do § 4. dopisuje się ust. 8 w brzmieniu: W przypadku zagrożenia epidemicznego lub
innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo
dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły
uwzględniającej zmianowość lub nauczanie zdalne.
2) Do § 4. dopisuje się ust. 9 w brzmieniu: Procedury postępowania w przypadku
zagrożenia, w tym zagrożenia epidemicznego wprowadza Dyrektor Szkoły
zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich
rodziców/ prawnych opiekunów poprzez umieszczenie ich na stronie www szkoły.
3) Do § 9. ust. 2 dopisuje się pkt 20 w brzmieniu: Do obowiązków Dyrektora w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:
a) rozpoznanie sytuacji uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury
informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających udział uczniów
w zdalnym nauczaniu;
b) wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest
wykorzystywana do prowadzenia zdalnego kształcenia;
c) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do
wybranej platformy.
4) Do § 9. ust. 2 dopisuje się pkt 21 w brzmieniu: 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 wychowawczoprofilaktycznego;
c)

sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;

d) 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) Do § 9. ust. 2 dopisuje się pkt 22 w brzmieniu: ustala warunki i sposób
przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Regulaminie wewnątrzszkolnego
oceniania uczniów
a) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje
o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły;
b) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu
prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów;
6) Do § 9. ust. 3 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu: 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
1

7) w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone
zdrowie uczniów; o zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ nadzorujący.
8) Do § 10. ust. 1 dopisuje się pkt 1 w brzmieniu: zebrania Rady Pedagogicznej są
organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej;
9) Do § 10. ust. 1 dopisuje się pkt 2 w brzmieniu: obecność w posiedzeniu zdalnym Rady
Pedagogicznej należy rozumieć jako udział w wideokonferencji.
10) Do § 30. dopisuje się ust. 11 w brzmieniu: W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele
dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu
technologii informatycznych.
11) Do § 33. ust. 5 dopisuje się słowa: , a w przypadku funkcjonowania szkoły
w okresie zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach. Zapis uzyskuje brzmienie: Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi
zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków
dydaktycznych, oświetlenia oraz na warunki higieniczno – sanitarne w miejscu
prowadzenia zajęć, temperaturę i sytuację
atmosferyczną,
a w przypadku
funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach.
12) Do § 33. dopisuje się ust. 11 w brzmieniu: W przypadku zagrożenia epidemicznego
wdrażane są w szkole procedury bezpieczeństwa, mające na celu zmniejszenie ryzyka
zakażenia się chorobami zakaźnymi.
13) Do § 33. dopisuje się ust. 12 w brzmieniu: Zasady sprawowania opieki w stanie
zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.
14) Do § 37. ust. 5 dopisuje się pkt 3 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 psychologicznopedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom, a w przypadku zajęć
rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana w opracowanym IPET-cie dla
ucznia.
15) Do § 39. dopisuje się ust. 14 w brzmieniu: Szkoła organizuje zajęcia zgodnie
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia indywidualnego
,
a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych z uwzględnieniem
możliwości ich realizacji w formie zdalnej.
16) Do § 41. dopisuje się ust. 15 w brzmieniu: W sytuacji nauczania zdalnego uczniowie
mogą odbywać praktyki zawodowe w formie realizacji projektu, opracowanego przez
nauczycieli przedmiotów zawodowych.
17) Do § 60. dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać
uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice z zachowaniem
obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego.
18) Do § 68. ust. 3 dopisuje się słowa: prowadzonych także w formie zdalnej. Zapis
uzyskuje brzmienie: Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, prowadzonych także w formie zdalnej.
19) Do § 81. dopisuje się ust. 3 w brzmieniu: W okresie prowadzenia zdalnego nauczania
każdy nauczyciel określa w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć formy
sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i przekazuje tę informacje drogą
elektroniczną uczniom i rodzicom.
20) Do § 82. ust. 20 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu: w przypadku prowadzenia zdalnego
nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów,
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a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane i odsyłane poprzez dziennik
elektroniczny wraz z uzasadnieniem na indywidualne konto mailowe ucznia.
21) Do § 91. dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: Ocena klasyfikacyjna zachowania
w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na
zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac,
wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;
2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość,
w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej
z nauczycielami, kolegami i koleżankami;
4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę
zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad
zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez
nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć
lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji
prowadzonych online;
7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią
informatyczną;
22) Do § 93. dopisuje się ust. 15 w brzmieniu: W sytuacji zdalnego nauczania egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
23) Do § 93. dopisuje się ust. 16 w brzmieniu: Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia
się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-dziennika z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
24) Do § 93. dopisuje się ust. 17 w brzmieniu: W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą
być obecni w miejscu, w którym uczeń przystępuje do egzaminu – w charakterze
obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
25) Do § 95. dopisuje się ust. 21 w brzmieniu: W sytuacji zdalnego nauczania
przeprowadza się egzamin sprawdzający w formie ustnej z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez
ustalony komunikator, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
26) Do § 97. dopisuje się ust. 14 w brzmieniu: W sytuacji zdalnego nauczania egzamin
poprawkowy składa się z części ustnej i jest przeprowadzany z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, umożliwiających porozumiewanie się poprzez
ustalony komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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