
Uchwała nr 156/2022/2023 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława 

Miłosza w Rybniku z dnia 8.09.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku.  

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust.1 ustawy z dnia 

14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  

 

Uchwala się, co następuje: 

1. W §35 skreśla się ust. 7 

2. W §35 skreśla się ust. 8 

3. W §35 skreśla się ust. 9 

4. W §35 dodaje się ust.10, który otrzymuje brzmienie: 

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

1) zagrożenia 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” 

5. W §35 dodaje się ust.11, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku zawieszenia zajęć, na 

okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły, organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od 

trzeciego dnia zawieszenia zajęć.” 

6. W §35 dopisuje się ust. 12, który otrzymuje brzmienie: ”Zajęcia z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem, 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1 – 3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia 

i wychowania. 

7. W §35 dopisuje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie: ”O sposobie lub sposobach realizacji 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły informuje 

organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny”. 


