
 

 

 

 

 

Aneks nr 1 

 

z dnia 12 października 2022 r. 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 91 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego 

w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich ( Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1700 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. ( Dz. U. z dnia 9 

września 2022 r., poz. 1903 ) 

 



      W § 34 dodaje się ust. 9 – 12 w brzmieniu: 

§ 34 ust. 9 „ Dyrektor Szkoły ma możliwość podjęcia działań wychowawczych  
w stosunku do ucznia, który wykazuje przejawy demoralizacji lub który dopuścił   
się na terenie Szkoły czynu karalnego lub w związku z realizacją obowiązku  

szkolnego ( poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego ) bez  
konieczności zawiadamiania Sądu Rodzinnego lub Policji. 
§ 34 ust. 10 „Dyrektor Szkoły może za zgodą rodziców albo opiekunów ucznia  
oraz samego ucznia, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania  
wychowawczego w postaci: 

1) pouczenia, ostrzeżenia ustnego lub ostrzeżenia na piśmie; 
2) przeproszenia pokrzywdzonego; 
3) przywrócenia stanu poprzedniego, wykonywania określonych prac 
    porządkowych na rzecz Szkoły”. 
§ 34 ust. 11 „Brak zgody na wymienione w ust. 10 środki oddziaływania    

wychowawczego skutkuje dla zainteresowanych skierowaniem sprawy do Sądu     

Rodzinnego na standardową ścieżkę postępowania”. 

§ 34 ust. 12 „ Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego   
            wymienionych w ust. 10 nie wyłącza zastosowania kary określonej w § 34 ust. 

1 – 3”. 
 

      W § 56 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
§ 56 ust. 5 „W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może    
realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w miejscu zamieszkania, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia może   
zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły, jeżeli jest możliwe    

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie Szkoły oraz    
na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub  
zdrowiu ucznia”. 
 

      W § 59 ust. 1 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: 
§ 59 ust.1 pkt. 7 „dokonują sprawdzania obecności uczniów przez odczytanie listy  

obecności na każdych zajęciach. Frekwencja jest odnotowywana w dzienniku   

elektronicznym, do obowiązków rodziców należy usprawiedliwienie nieobecności  
dziecka. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest również włączenie przez  
niego kamery komputerowej, podejmowanie aktywności wskazanych przez  
nauczyciela w czasie zajęć. Zalogowanie się ucznia na na platformie edukacyjnej nie  
jest równoznaczne z jego uczestnictwem na zajęciach”. 

 

 W § 59 dodaje się ust. 2 brzmieniu: 
§ 59 ust. 2 „Nauczyciele organizują zajęcia z uwzględnieniem: 
1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

4) konieczności  zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć; 

5) ponadto kierują się zasadami wyrażonymi w ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3”. 
 

 W § 59  ust. 1 pkt. 3 ppkt. a) otrzymuje brzmienie: 

 § 59 ust.1 pkt. 3 ppkt. a) „pracę wspólną przy komputerze,”. 

 

 § 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



§ 61 ust. 1 „W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik  

 kształcenia na odległość Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom, rodzicom  

 i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji  

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć  

 rewalidacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć specjalistycznych, w których  

 powinni uczestniczyć uczniowie. Ponadto informacje dotyczące organizacji w tym  

 czasie pracy pedagoga, psychologa, logopedy, biblioteki i świetlicy szkolnej  zostają  

 podane do wiadomości społeczności szkolnej na stronie internetowej Szkoły”. 

 

 W § 61 dodaje się ust. 2 – 3 w brzmieniu: 

 § 61 ust. 2 „W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik  

 kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni Dyrektor Szkoły zapewnia  

 uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych Szkoły,  

 możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, 

 w miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem”. 

 § 61 ust. 3 „Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom  

 i rodzicom informację o ustalonych przez Dyrektora Szkoły formach i terminach   

 konsultacji, o których mowa w ust. 2”. 

 

 § 62 otrzymuje brzmienie: 

§ 62 ust. 1 „Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod   

technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach  

Dyrektor Szkoły może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie  

krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut”. 

§ 62 ust. 2 „W uzasadnionych przypadkach , podyktowanych realizacją podstawy  

programowej, niektóre lekcje w kl. IV – VIII mogą być poświęcone na samodzielną   

pracę uczniów ukierunkowaną przez nauczyciela”. 

§ 62 ust.3 „W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik  

kształcenia na odległość mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo  

i turystyka, jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów”. 

 

 

Aneks uchwalony przez  

Radę Pedagogiczną w dniu 


