
UCHWAŁA NR XLVII  / 2021/22 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 
im. Jana Marcina Szancera w Warszawie 

 
z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 
w sprawie zmian w Statucie SP 342. 

 
 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 i w powiązaniu z art. 125a 
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 
późn. zm.) uchwala się w trybie  obiegowym, co następuje:  
 
§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana 
Marcina Szancera w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:  
 
 

1) po rozdziale 5 „Organizacja pracy szkoły” dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: 
 
 

„Rozdział 5a 
Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 
§ 42a. 1. Podczas zajęć zdalnych wykorzystuje się  aplikacje Microsoft 365, Librus 
Synergia oraz służbowe adresy elektroniczne i / lub inne narzędzia  informatyczne w 
tym  platformy edukacyjne udostępniane przez Ministra Edukacji i Nauki. Inne 
narzędzia z uwagi na bezpieczeństwo są zabronione. 
2. Wymienione w ust. 1 platformy i narzędzia służą komunikacji z uczniami i 
rodzicami.  
3. Informację/zaproszenie do udziału w zajęciach uczeń otrzymuje poprzez tzw. 
kalendarz w aplikacji Microsoft Teams lub bezpośrednio w utworzonych przez 
administratora tzw. „zespołach”, przy czym zespół oznacza przedmiot realizowany w 
danej klasie np. j.polski4a, matematyka8c itd 
 
 
§ 42b. 1.Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć i w ramach 
obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych z uczniami, a w przypadku godzin 
realizowanych powyżej pensum – w ramach godzin ponadwymiarowych. 
 2. Plan zajęć może ulec zmianie.  
 
§ 42c. 1. W zajęciach zdalnych uczestniczą wyłącznie uczniowie SP 342 po 
zalogowaniu się indywidualnym loginem i hasłem.  
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia  sprawdza obecność uczniów, nieobecność jest 
odnotowywana zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 
3. Podczas zajęć zdalnych stosuje się zasadę przemiennego kształcenia z użyciem 
monitorów ekranowych i bez ich użycia 
4. Wykonane zadania domowe uczniowie przekazują nauczycielom w formie plików 
word, lub video, zdjęć, zrzutów ekranu lub w innych powszechnie dostępnych 
formatach. 
 



§ 42d. Uczniom z niepełnosprawnościami, którzy z uwagi na niepełnosprawność   nie 
mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość w miejscu zamieszkania, organizuje się zajęcia w szkole lub umożliwia 
realizacje zajęć z wykorzystaniem tych metod i form na terenie szkoły. 
 
§ 42e. Uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, organizuje się 
zajęcia w szkole lub umożliwia realizacje zajęć z wykorzystaniem tych metod i form 
na terenie szkoły. 
 
§ 42f. Dla uczniów z oddziałów sportowych zajęcia sportowe realizowane na 
podstawie programów szkolenia organizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z 
wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w 
jakim z programu szkolenia wynika możliwość takiej ich realizacji.” 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej powierza się Dyrektorowi Szkoły.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2022 r.  
 
 

 

…………………………………………………… 


