
Aneks nr 1 do statutów Zespołu szkół Nr 1 w Płońsku 

z dnia 8 września 2021 roku 

Statut  II LO 

W § 3 w punkcie 2 c dodaje się 

Niechaj każdy z nas pamięta 

Że Ojczyzna to rzecz święta 

Hasłem prawego żywota 

Niechaj będzie Ojców cnota 

Ref. Wzorem Staszica podążać chcemy 

I ofiarną pracą służyć wciąż Ojczyźnie swej 

Sztandar szkoły naszą chlubą 

My świat zmieniać chcemy 

Z oświecenia czerpać wiedzę 

Przyszłość kształtujemy 

Ref. Wzorem Staszica podążać chcemy 

I ofiarną pracą służyć wciąż Ojczyźnie swej 

 

W § 17  po punkcie 1 dodaje się punkt  1a  w brzmieniu 

Organizacja zajęć w roku szkolnym prowadzona jest w rozbiciu na dwa półrocza. Półrocze 

pierwsze zaczyna się z chwilą rozpoczęcia rocznych zajęć edukacyjnych i trwa dla klas 

programowo najwyższych do przerwy przed Świętami Bożego Narodzenie,  dla pozostałych 

klas do ferii zimowych. Półrocze drugie zaczyna się dla klas programowo najwyższych po 

zakończeniu przerwy świątecznej, dla pozostałych klas po zakończeniu ferii zimowych. 

Termin zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych w poszczególnych klasach określa  

kalendarz roku szkolnego. 

Po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu 

Wicedyrektor 

1. Zakres obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku   ustalony został na 

podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, 

Regulaminu Pracy, jak również zadań wynikających ze stanowiska pracy.  



2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. 

3. Wicedyrektor szkoły poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie – Karta 

Nauczyciela, wykonuje następujące zadania: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, 

2) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli, 

3) koordynuje realizację programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły, 

4) przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m. in. 

współdziałania z dyrektorem szkoły w przygotowaniu planu rozwoju szkoły, planu 

pracy szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności 

nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej, procedur pomiaru 

jakości pracy szkoły, 

5) prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego oraz 

doskonaleniem zawodowym nauczycieli, 

6) prowadzi czynności związane z organizacją egzaminów maturalnych, 

7) opracowuje, z udziałem nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 

i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 

8) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, 

wyjść młodzieży poza teren szkoły, 

9) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji 

planów nauczania i wychowania, 

10) prowadzi rejestr nieobytych zajęć oraz zastępstw, 

11) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi, 

12) odpowiada za zamieszczanie informacji, publikacji na stronie BIP, 

13) odpowiada za wprowadzanie danych do SIO, 

14) nadzoruje prace nauczycieli w dzienniku elektronicznym, 

15) wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zalecane przez dyrektora, 

 

Po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5 a w brzmieniu 

Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

§ 30 a 

Postanowienia ogólne 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana w trybie mieszanym lub w trybie 

kształcenia na odległość. 

2. Za organizację kształcenia mieszanego oraz kształcenia na odległość odpowiada 

dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów 

i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Płońsku. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się zdalnie za pomocą wyznaczonej 

przez dyrektora szkoły aplikacji Teams. 



 

 § 30 b 

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym 

1. Organizacja zajęć w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

określają wytyczne zarządzenia lub komunikatu dyrektora szkoły wydane 

w porozumieniu z organem prowadzącym, Stacją Epidemiologiczną w Płońsku oraz 

wytycznymi MEN. 

2. Zajęcia dla każdego ucznia będą się odbywać naprzemiennie — w jednym tygodniu 

w formie stacjonarnej, a w kolejnym w formie zdalnej, zgodnie harmonogramem 

ustalonym przez Dyrektora szkoły i opublikowanym w dzienniku elektronicznym. 

3. Organizacja nauczania indywidualnego ustalona zostanie przez Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

4. Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku 

elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. 

5. Lekcje stacjonarne będą trwały po 45 minut, natomiast lekcje zdalne mogą zostać 

skrócone zgodnie z zaleceniami MEN. 

6. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. pracy w trybie 

mieszanym i pracy zdalnej obowiązują zasady oceniania zawarte 

w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku. 

 

 

§ 30 c 

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość. 

1) Do zdalnej realizacji programów nauczania szkoła wykorzystywać będzie dziennik 

elektroniczny (Vulcan), służbową pocztę elektroniczną Office 365, a także 

nauczyciel będzie prowadzić lekcje on-line za pomocą aplikacji Teams. 

2) Nauka prowadzona na odległość może być realizowana za pomocą materiałów 

wykorzystywanych w trakcie nauki stacjonarnej lub innych udostępnionych przez 

nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Centralną i Okręgowe Komisje 

Egzaminacyjne, a także emitowanych w środkach masowego przekazu. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przydzielonym wymiarem 

godzin, z zastosowaniem aplikacji Teams, 

2) prowadzenia w terminie uzgodnionym z uczniami konsultacji poświęconych 

udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji zadań 

i przesłanych materiałów, 

3) przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i ochrony danych 

osobowych, 

4) ustalenia z uczniami sposobu komunikacji (przesyłania wiadomości) 

w obrębie narzędzi wykorzystywanych w pracy zdalnej, np. dziennik 

elektroniczny, przez Chmurę (aplikacja Teams, Outlook), 

5) zamieszczenia i udostępniania materiałów pomocniczych w grupach 

utworzonych w aplikacji Teams, 

6) ustalenia tygodniowego zakresu materiału, formy nauczania zdalnego oraz 

wymagań, uwzględniając: możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie 

przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 



użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, czas na wykonanie przez 

uczniów danego zadania, 

7) współpracy z rodzicami, w tym m.in. prowadzenia zebrań, udzielania 

konsultacji,  porad z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

8) realizacji innych zadań wynikających z planu pracy szkoły z zastosowaniem 

narzędzi informatycznych. 

3. Nauczyciel, który nie ma dostępu do internetu, zobowiązany jest do korzystania 

w placówce ze szkolnego sprzętu. 

4. Uczeń zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i ochrony danych 

osobowych; uczeń może nagrywać, fotografować, robić print screenów, 

jednak nie może ich publikować i nie może upubliczniać lekcji bez zgody 

nauczyciela, samo pozwolenie na nagranie lekcji nie oznacza zgody na jej 

upowszechnianie w internecie, 

2) korzystania z komputera wyposażonego w sprawną kamerę i sprawny 

mikrofon, 

3) odbierania wiadomości przesłanych m. in. przez dziennik elektroniczny, 

w Chmurze (Outlook lub Teams) w godzinach swoich zajęć lekcyjnych; 

sposobu komunikacji zostanie uzgodniona z nauczycielem, 

4) zapoznania się z materiałem umieszczonym w aplikacji Teams, 

5) aktywnego uczestniczenia w zajęciach on-line, m.in. korzystanie z kamery 

i mikrofonu na polecenie nauczyciela, realizowania zadań wyznaczonych 

przez nauczyciela, 

6) samodzielnego wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, tj. 

przestrzegania praw autorskich, niekorzystania z nieuprawnionych pomocy 

dydaktycznych lub pomocy osób trzecich, 

7) uczeń, który nie może wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązany jest do 

zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia 

notatki — tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

5. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera wyposażonego w głośniki i kamerę 

czy internetu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy klasy; kolejno 

wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły w celu 

ustalenia zapewnienia uczniowi możliwości pracy zdalnej. 

6. Nauczanie zdalne odbywa się według planu zajęć, który zamieszczony jest 

w dzienniku elektronicznym. 

7. Nauczanie zdalne odbywa się w sposób synchroniczny, tj. w formie zajęć on-line 

w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Teams lub — w sytuacjach 

uzasadnionych — w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, 

a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Formy pracy zdalnej z danych 

zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem. 

8. W ramach danego przedmiotu, na zasadach ustalonych przez Dyrektora szkoły 

w porozumieniu z nauczycielem, mogą być organizowane konsultacje z uczniami 

i rodzicami (poprzez dziennik, mail, telefon, aplikację Teams itp.), poświęcone 

udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji zadań i przesłanych 

materiałów, itp. 

9. Zasady współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami. 

 

1) Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami 

i rodzicami. 



2) Formy kontaktu z dyrektorem szkoły: 

a) kontakt za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), 

b) kontakt e-mail, 

c) kontakt telefoniczny, 

d) kontakt za pomocą aplikacji Teams. 

3) Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez dyrektora (wicedyrektora) poprzez dziennik elektroniczny, maila służbowego 

oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby udzielić bezzwłocznej 

odpowiedzi. 

4) Nauczyciel, pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 

zostać wezwany przez dyrektora (wicedyrektora) do szkoły. 

5) Wychowawca klasy ma obowiązek: 

a) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostęp do 

internetu; w przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych 

form kształcenia, 

b) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory 

społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami, 

c) reagowania na bieżące potrzeby związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, a w razie problemów w tym zakresie 

niezwłocznie powiadamia dyrektora (wicedyrektora) szkoły, 

d) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze 

zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy. 

6) Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest 

wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas i jest zobowiązany do 

konsultacji zgodnie ze sposobem kontaktu ustalonym z uczniami i rodzicami. 

 

10. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu 

wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie 

obecności w pracy, 

b) odnotowania w dzienniku elektronicznym planowanego 

sprawdzianu, testu czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów 

zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

2) W kształceniu na odległość frekwencja monitorowana jest na takich samych 

zasadach co w kształceniu stacjonarnym, jak również funkcjonują takie same 

zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów, jak 

w kształceniu stacjonarnym. 

 

11. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

1) nauczyciel zobowiązany jest  dokonać oceny stanu realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i dokonać ewentualnej modyfikacji szkolnego 

zestawu programów nauczania uwzględniając m.in. e-podręczniki, e-ćwiczenia, 

i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość, 

 



12. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców 

o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach. 

1) Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela 

w zależności od specyfiki przedmiotu i zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania, postępy mogą być monitorowane m.in. na podstawie bieżących 

osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym-on-line) lub na 

podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, testów, projektów, zadań w czasie 

odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

2) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu 

czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do 

internetu; wszystkie formy zdalnego sprawdzania muszą być zapowiadane 

uczniom, żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do 

komputera i internetu w wyznaczonym czasie. 

3) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu 

poziom jego kompetencji cyfrowych; nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę 

zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych 

i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4) Nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej 

platformie zobowiązany jest do załączenie precyzyjnej informacji, w jakiej formie 

będzie kontrolował ich wykonanie; polecenia powinny być sformułowane 

w sposób jasny i zrozumiały. Pozwoli to zniwelować trudności wynikające z braku 

bezpośredniego kontaktu z uczniem (np.: wysłanie załącznika, zdjęcia, czy 

odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania 

stacjonarnego). 

5) Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do 

wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 

6) Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych 

ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej 

ustalony przez nauczyciela wykorzystując pocztę służbową i dziennik 

elektroniczny. 

7) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym 

wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

8) Uczeń, który nie zgłosił nieobecności chorobowej, problemów technicznych 

i nie wykonał zadanych prac, może otrzymać ocenę niedostateczną. 

9) Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki 

zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej 

formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej 

przez nauczyciela formie). 

10) Uczeń, który dopuszcza się plagiatu, korzysta z nieuprawnionych pomocy 

dydaktycznych lub pomocy osób trzecich w przypadku prac, które powinny być 

wykonane samodzielnie, otrzymuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. Fakt ten zostaje także odnotowany przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym w zakładce „Uwagi”. 

11) Ilość przeprowadzonych sprawdzianów w ciągu tygodnia regulują zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

 



13. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

1) Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w sytuacjach określonych 

w art. 44 k ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz w statucie szkoły. 

2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego ustala dyrektor w uzgodnieniu 

z rodzicami ucznia oraz nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, na 

wniosek ucznia lub jego rodziców, złożony do dyrektora, za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. 

3) Egzamin klasyfikacyjny odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć 

dydaktycznych w tym roku szkolnym. Informacje o ustalonej dacie i godzinie 

egzaminu przekazywane są uczniom, rodzicom i nauczycielom w przyjęty w szkole 

sposób komunikowania się (drogą elektroniczną lub w innej formie). 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje informacje dotyczące 

zakresu materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzamin i przesyła 

w ustalony sposób uczniowi i jego rodzicom. 

6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do wykonania 

przez ucznia i przesyła je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dwa dni 

przed terminem egzaminu. 

7) Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za 

pomocą innego narzędzia zdalnego, które pozwala na potwierdzenie samodzielności 

pracy ucznia. 

8) W sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzony w formie zadań 

pisemnych przesłanych drogą mailową lub może odbyć się na terenie szkoły przy 

zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa. 

9) Jeśli z przyczyn szczególnie uzasadnionych uczeń nie może przystąpić do egzaminu 

w ustalonym terminie, rodzice ucznia informują o tym dyrektora. 

10) Dyrektor szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

11) Egzaminacyjne prace ucznia wraz z oceną nauczyciela przeprowadzającego egzamin 

stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12) Zasady dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dotyczą również 

uczniów, którzy spełniają obowiązek nauki poza szkołą. 

13) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych ocena jest 

ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14) Złożenie przez ucznia lub jego rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania w sytuacjach 

określonych w art. 44 n ust. 1 ustawy o systemie oświaty i statucie szkoły, odbywa się 

w formie pisemnej (drogą elektroniczną, inną), w terminie dwóch dni od dnia 

ustalenia tej oceny. 

15) Dyrektor niezwłocznie przeprowadza postępowanie sprawdzające zgodność trybu 

ustalania oceny z obowiązującymi przepisami i udziela pisemnej odpowiedzi 

składającym zastrzeżenia. 

16) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń prawa w zakresie dotyczącym 

ustalania oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje się komisję do przeprowadzenia w 

formie e—learningowej lub innej sprawdzianu wiadomości w celu ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 



17) W skład komisji powołuje się wskazanego przez dyrektora innego nauczyciela 

prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tej klasie, nauczyciela, który 

ustalił ocenę oraz nauczyciela pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

18) Uzyskana ze sprawdzianu ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną. 

19) Wychowawca klasy niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanej 

ocenie. 

20) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

21) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń w trybie ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania ucznia, do ustalenia ostatecznej oceny zachowania 

powołuje się komisję w składzie: 

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie, 

c) wychowawca klasy. 

22) Członkowie komisji dokonują analizy okoliczności zawartych w złożonych 

zastrzeżeniach oraz zgodność z przepisami prawa trybu ustalania danej oceny. 

23) Decyzja komisji jest podejmowana w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

w trybie komunikacji ustalonej w szkole. 

24) W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji. O podjętej decyzji 

przewodniczący zawiadamia ucznia i jego rodziców. 

25) Protokół z ustaleń komisji załącza się do arkusza ocen ucznia. 

26) Ustalona przez komisję ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ucznia. 

 

14. Organizacja pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

z niepełnosprawnościami, nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, 

nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców internatu w systemie pracy zdalnej. 

 

1) W przypadku nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

z niepełnosprawnościami, nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, 

nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców internatu zadania w systemie pracy zdalnej 

określone zostaną przez dyrektora szkoły; nauczyciele ci również obowiązani są do 

dokumentowania wykonywanych prac w formie określonej przez dyrektora szkoły. 

 

 



Statut Technikum nr 1 

W § 3 w punkcie 2 c dodaje się 

Niechaj każdy z nas pamięta 

Że Ojczyzna to rzecz święta 

Hasłem prawego żywota 

Niechaj będzie Ojców cnota 

Ref. Wzorem Staszica podążać chcemy 

I ofiarną pracą służyć wciąż Ojczyźnie swej 

Sztandar szkoły naszą chlubą 

My świat zmieniać chcemy 

Z oświecenia czerpać wiedzę 

Przyszłość kształtujemy 

Ref. Wzorem Staszica podążać chcemy 

I ofiarną pracą służyć wciąż Ojczyźnie swej 

 

W § 17  po punkcie 1 dodaje się punkt  1a  w brzmieniu 

Organizacja zajęć w roku szkolnym prowadzona jest w rozbiciu na dwa półrocza. Półrocze 

pierwsze zaczyna się z chwilą rozpoczęcia rocznych zajęć edukacyjnych i trwa dla klas 

programowo najwyższych do przerwy przed Świętami Bożego Narodzenie,  dla pozostałych 

klas do ferii zimowych. Półrocze drugie zaczyna się dla klas programowo najwyższych po 

zakończeniu przerwy świątecznej, dla pozostałych klas po zakończeniu ferii zimowych. 

Termin zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych w poszczególnych klasach określa  

kalendarz roku szkolnego. 

Po § 38 dodaje się § 38 a w brzmieniu 

Wicedyrektor 

1. Zakres obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku   ustalony został na 

podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, 

Regulaminu Pracy, jak również zadań wynikających ze stanowiska pracy.  

2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. 



3. Wicedyrektor szkoły poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie – Karta 

Nauczyciela, wykonuje następujące zadania: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, 

2) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli, 

3) koordynuje realizację programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły, 

4) przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m. in. 

współdziałania z dyrektorem szkoły w przygotowaniu planu pracy szkoły, planu 

nadzoru, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności 

nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej, 

5) prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego oraz 

doskonaleniem zawodowym nauczycieli, 

6) prowadzi czynności związane z naborem do szkoły, 

7) opracowuje, z udziałem nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 

i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 

8) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, 

wyjść młodzieży poza teren szkoły, 

9) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji 

planów nauczania i wychowania, 

10) prowadzi rejestr nieobytych zajęć oraz zastępstw, 

11) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi, 

12) współpracuje z Powiatowym Cechem Rzemieślników i przedsiębiorców w Płońsku, 

13) nadzór i kontrola umów młodocianych pracowników z zakładami pracy 

i pracodawcami, 

14) nadzór i kontrola zajęć praktycznych uczniów z klas wielozawodowych, 

15) kierowanie uczniów klas wielozawodowych na turnusy dla młodocianych 

pracowników w różnych zawodach do różnych ośrodków, 

16) monitorowanie liczby zawodów i przekazywanie ich do koordynacji wojewódzkiej, 

17) kontrola prawidłowości oceniania młodocianych pracowników przez pracodawców w 

różnych zawodach, 

18) koordynowanie pracy w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego: 

a) planowanie turnusów dla młodocianych pracowników w zawodzie fryzjer 

i mechanik pojazdów samochodowych, 

b) kontrola dokumentacji z prowadzonych zajęć, 

c) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń po ukończeniu turnusu. 

19) rozliczanie godzin ponadwymiarowych, 

20) prowadzenie dokumentacji wyjazdów i wycieczek szkolnych w formie papierowej 

i elektronicznej, 

21) organizacja pracy CKZ Nr 2 oraz aktualizacja dokumentacji, w tym przedstawianie jej 

do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 

22) wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zalecane przez dyrektora. 

 

Po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5 a w brzmieniu 

Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

§ 32 a 



Postanowienia ogólne 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana w trybie mieszanym lub w trybie 

kształcenia na odległość. 

2. Za organizację kształcenia mieszanego oraz kształcenia na odległość odpowiada 

dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów 

i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Płońsku. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się zdalnie za pomocą wyznaczonej 

przez dyrektora szkoły aplikacji Teams. 

 

 

 § 32 b 

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym 

1. Organizacja zajęć w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

określają wytyczne zarządzenia lub komunikatu dyrektora szkoły wydane 

w porozumieniu z organem prowadzącym, Stacją Epidemiologiczną w Płońsku oraz 

wytycznymi MEN. 

2. Zajęcia dla każdego ucznia będą się odbywać naprzemiennie — w jednym tygodniu 

w formie stacjonarnej, a w kolejnym w formie zdalnej, zgodnie harmonogramem 

ustalonym przez Dyrektora szkoły i opublikowanym w dzienniku elektronicznym. 

3. Organizacja nauczania indywidualnego ustalona zostanie przez Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

4. Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku 

elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. 

5. Lekcje stacjonarne będą trwały po 45 minut, natomiast lekcje zdalne mogą zostać 

skrócone zgodnie z zaleceniami MEN. 

6. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. pracy 

w trybie mieszanym i pracy zdalnej obowiązują zasady oceniania zawarte 

w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku. 

 

§ 32 c 

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość. 

1) Do zdalnej realizacji programów nauczania szkoła wykorzystywać będzie dziennik 

elektroniczny (Vulcan), służbową pocztę elektroniczną Office 365, a także 

nauczyciel będzie prowadzić lekcje on-line za pomocą aplikacji Teams. 

2) Nauka prowadzona na odległość może być realizowana za pomocą materiałów 

wykorzystywanych w trakcie nauki stacjonarnej lub innych udostępnionych przez 

nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Centralną i Okręgowe Komisje 

Egzaminacyjne, a także emitowanych w środkach masowego przekazu. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, 

z zastosowaniem aplikacji Teams, 



2) prowadzenia w terminie uzgodnionym z uczniami konsultacji 

poświęconych udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji 

zadań i przesłanych materiałów, 

3) przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i ochrony 

danych osobowych, 

4) ustalenia z uczniami sposobu komunikacji (przesyłania wiadomości) 

w obrębie narzędzi wykorzystywanych w pracy zdalnej, np. dziennik 

elektroniczny, przez Chmurę (aplikacja Teams, Outlook), 

5) zamieszczenia i udostępniania materiałów pomocniczych w grupach 

utworzonych w aplikacji Teams, 

6) ustalenia tygodniowego zakresu materiału, formy nauczania zdalnego oraz 

wymagań, uwzględniając: możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie 

przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, czas na wykonanie przez 

uczniów danego zadania, 

7) współpracy z rodzicami, w tym m.in. prowadzenia zebrań, udzielania 

konsultacji,  porad z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

8) realizacji innych zadań wynikających z planu pracy szkoły z zastosowaniem 

narzędzi informatycznych. 

3. Nauczyciel, który nie ma dostępu do internetu, zobowiązany jest do korzystania 

w placówce ze szkolnego sprzętu. 

4. Uczeń zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i ochrony danych 

osobowych; uczeń może nagrywać, fotografować, robić print screenów, 

jednak nie może ich publikować i nie może upubliczniać lekcji bez zgody 

nauczyciela, samo pozwolenie na nagranie lekcji nie oznacza zgody na jej 

upowszechnianie w internecie, 

2) korzystania z komputera wyposażonego w sprawną kamerę i sprawny 

mikrofon, 

3) odbierania wiadomości przesłanych m. in. przez dziennik elektroniczny, 

w Chmurze (Outlook lub Teams) w godzinach swoich zajęć lekcyjnych; 

sposobu komunikacji zostanie uzgodniona z nauczycielem, 

4) zapoznania się z materiałem umieszczonym w aplikacji Teams, 

5) aktywnego uczestniczenia w zajęciach on-line, m.in. korzystanie z kamery 

i mikrofonu na polecenie nauczyciela, realizowania zadań wyznaczonych 

przez nauczyciela, 

6) samodzielnego wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, tj. 

przestrzegania praw autorskich, niekorzystania z nieuprawnionych pomocy 

dydaktycznych lub pomocy osób trzecich, 

7) uczeń, który nie może wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązany jest do 

zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia 

notatki — tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

5. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera wyposażonego w głośniki i kamerę 

czy internetu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy klasy; kolejno 

wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły w celu 

ustalenia zapewnienia uczniowi możliwości pracy zdalnej. 

6. Nauczanie zdalne odbywa się według planu zajęć, który zamieszczony jest 

w dzienniku elektronicznym. 

7. Nauczanie zdalne odbywa się w sposób synchroniczny, tj. w formie zajęć on-line 

w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Teams lub — w sytuacjach 



uzasadnionych — w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, 

a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Formy pracy zdalnej z danych 

zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem. 

8. W ramach danego przedmiotu, na zasadach ustalonych przez Dyrektora szkoły 

w porozumieniu z nauczycielem, mogą być organizowane konsultacje z uczniami 

i rodzicami (poprzez dziennik, mail, telefon, aplikację Teams itp.), poświęcone 

udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji zadań i przesłanych 

materiałów, itp. 

9. Zasady współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami. 

 

1) Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami 

i rodzicami. 

2) Formy kontaktu z dyrektorem szkoły: 

e) kontakt za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), 

f) kontakt e-mail, 

g) kontakt telefoniczny, 

h) kontakt za pomocą aplikacji Teams. 

3) Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez dyrektora (wicedyrektora) poprzez dziennik elektroniczny, maila służbowego 

oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby udzielić bezzwłocznej 

odpowiedzi. 

4) Nauczyciel, pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 

zostać wezwany przez dyrektora (wicedyrektora) do szkoły. 

5) Wychowawca klasy ma obowiązek: 

a) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostęp do 

internetu; w przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych 

form kształcenia, 

b) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory 

społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami, 

c) reagowania na bieżące potrzeby związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, a w razie problemów w tym zakresie 

niezwłocznie powiadamia dyrektora (wicedyrektora) szkoły, 

d) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze 

zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy. 

6) Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest 

wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas i jest zobowiązany do 

konsultacji zgodnie ze sposobem kontaktu ustalonym z uczniami i rodzicami. 

 

10. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu 

wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie 

obecności w pracy, 

b) odnotowania w dzienniku elektronicznym planowanego 

sprawdzianu, testu czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów 

zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 



2) W kształceniu na odległość frekwencja monitorowana jest na takich samych 

zasadach co w kształceniu stacjonarnym, jak również funkcjonują takie same 

zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów, jak 

w kształceniu stacjonarnym. 

 

11. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

1) nauczyciel zobowiązany jest  dokonać oceny stanu realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i dokonać ewentualnej modyfikacji szkolnego 

zestawu programów nauczania uwzględniając m.in. e-podręczniki, e-ćwiczenia, 

i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość, 

 

12. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców 

o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach. 

1) Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela 

w zależności od specyfiki przedmiotu i zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania, postępy mogą być monitorowane m.in. na podstawie bieżących 

osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym-on-line) lub na 

podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, testów, projektów, zadań w czasie 

odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

2) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu 

czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do 

internetu; wszystkie formy zdalnego sprawdzania muszą być zapowiadane 

uczniom, żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do 

komputera i internetu w wyznaczonym czasie. 

3) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu 

poziom jego kompetencji cyfrowych; nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę 

zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych 

i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4) Nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej 

platformie zobowiązany jest do załączenie precyzyjnej informacji, w jakiej formie 

będzie kontrolował ich wykonanie; polecenia powinny być sformułowane 

w sposób jasny i zrozumiały. Pozwoli to zniwelować trudności wynikające z braku 

bezpośredniego kontaktu z uczniem (np.: wysłanie załącznika, zdjęcia, czy 

odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania 

stacjonarnego). 

5) Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do 

wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 

6) Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych 

ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej 

ustalony przez nauczyciela wykorzystując pocztę służbową i dziennik 

elektroniczny. 

7) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym 

wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

8) Uczeń, który nie zgłosił nieobecności chorobowej, problemów technicznych 

i nie wykonał zadanych prac, może otrzymać ocenę niedostateczną. 

9) Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki 

zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej 



formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej 

przez nauczyciela formie). 

10) Uczeń, który dopuszcza się plagiatu, korzysta z nieuprawnionych pomocy 

dydaktycznych lub pomocy osób trzecich w przypadku prac, które powinny być 

wykonane samodzielnie, otrzymuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. Fakt ten zostaje także odnotowany przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym w zakładce „Uwagi”. 

11) Ilość przeprowadzonych sprawdzianów w ciągu tygodnia regulują zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

13. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

1) Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w sytuacjach określonych 

w art. 44 k ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz w statucie szkoły. 

2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego ustala dyrektor w uzgodnieniu 

z rodzicami ucznia oraz nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, na 

wniosek ucznia lub jego rodziców, złożony do dyrektora, za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. 

3) Egzamin klasyfikacyjny odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć 

dydaktycznych w tym roku szkolnym. Informacje o ustalonej dacie i godzinie 

egzaminu przekazywane są uczniom, rodzicom i nauczycielom w przyjęty w szkole 

sposób komunikowania się (drogą elektroniczną lub w innej formie). 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje informacje dotyczące 

zakresu materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzamin i przesyła 

w ustalony sposób uczniowi i jego rodzicom. 

6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do wykonania 

przez ucznia i przesyła je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dwa dni 

przed terminem egzaminu. 

7) Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za 

pomocą innego narzędzia zdalnego, które pozwala na potwierdzenie samodzielności 

pracy ucznia. 

8) W sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzony w formie zadań 

pisemnych przesłanych drogą mailową lub może odbyć się na terenie szkoły przy 

zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa. 

9) Jeśli z przyczyn szczególnie uzasadnionych uczeń nie może przystąpić do egzaminu 

w ustalonym terminie, rodzice ucznia informują o tym dyrektora. 

10) Dyrektor szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

11) Egzaminacyjne prace ucznia wraz z oceną nauczyciela przeprowadzającego egzamin 

stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12) Zasady dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dotyczą również 

uczniów, którzy spełniają obowiązek nauki poza szkołą. 

13) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych ocena jest 

ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14) Złożenie przez ucznia lub jego rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania w sytuacjach 

określonych w art. 44 n ust. 1 ustawy o systemie oświaty i statucie szkoły, odbywa się 



w formie pisemnej (drogą elektroniczną, inną), w terminie dwóch dni od dnia 

ustalenia tej oceny. 

15) Dyrektor niezwłocznie przeprowadza postępowanie sprawdzające zgodność trybu 

ustalania oceny z obowiązującymi przepisami i udziela pisemnej odpowiedzi 

składającym zastrzeżenia. 

16) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń prawa w zakresie dotyczącym 

ustalania oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje się komisję do przeprowadzenia w 

formie e—learningowej lub innej sprawdzianu wiadomości w celu ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

17) W skład komisji powołuje się wskazanego przez dyrektora innego nauczyciela 

prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tej klasie, nauczyciela, który 

ustalił ocenę oraz nauczyciela pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

18) Uzyskana ze sprawdzianu ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną. 

19) Wychowawca klasy niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanej 

ocenie. 

20) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

21) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń w trybie ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania ucznia, do ustalenia ostatecznej oceny zachowania 

powołuje się komisję w składzie: 

d) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

e) wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie, 

f) wychowawca klasy. 

22) Członkowie komisji dokonują analizy okoliczności zawartych w złożonych 

zastrzeżeniach oraz zgodność z przepisami prawa trybu ustalania danej oceny. 

23) Decyzja komisji jest podejmowana w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

w trybie komunikacji ustalonej w szkole. 

24) W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji. O podjętej decyzji 

przewodniczący zawiadamia ucznia i jego rodziców. 

25) Protokół z ustaleń komisji załącza się do arkusza ocen ucznia. 

26) Ustalona przez komisję ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ucznia. 

 

14. Organizacja pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

z niepełnosprawnościami, nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, 

nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców internatu w systemie pracy zdalnej. 

 

1) W przypadku nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

z niepełnosprawnościami, nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, 

nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców internatu zadania w systemie pracy zdalnej 

określone zostaną przez dyrektora szkoły; nauczyciele ci również obowiązani są do 

dokumentowania wykonywanych prac w formie określonej przez dyrektora szkoły. 

 

 

§ 32 d 

Organizacja zajęć z zakresu kształcenia zawodowego 

 

1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego są prowadzone w sposób zdalny przede 

wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym 

stopniu również w zakresie kształcenia praktycznego uwzględniając możliwość 



realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

2. Kolejność realizowanych treści z zakresu kształcenia praktycznego należy dostosować 

do istniejących możliwości. Część kształcenia praktycznego niemożliwa do realizacji 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być zrealizowana w 

klasach następnych. Nauczyciel informuje dyrektora o szczegółowych rozwiązaniach 

w tym zakresie. 

3. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły praktyki zawodowe uczniów 

techników mogą zostać zaliczone również w przypadkach wymienionych 

w rozporządzeniu MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół. 

 

 



Statut  Szkoły Branżowej 1 Stopnia 

W § 3 w punkcie 2 c dodaje się 

Niechaj każdy z nas pamięta 

Że Ojczyzna to rzecz święta 

Hasłem prawego żywota 

Niechaj będzie Ojców cnota 

Ref. Wzorem Staszica podążać chcemy 

I ofiarną pracą służyć wciąż Ojczyźnie swej 

Sztandar szkoły naszą chlubą 

My świat zmieniać chcemy 

Z oświecenia czerpać wiedzę 

Przyszłość kształtujemy 

Ref. Wzorem Staszica podążać chcemy 

I ofiarną pracą służyć wciąż Ojczyźnie swej 

 

W § 17  po punkcie 1 dodaje się punkt  1a  w brzmieniu 

Organizacja zajęć w roku szkolnym prowadzona jest w rozbiciu na dwa półrocza. Półrocze 

pierwsze zaczyna się z chwilą rozpoczęcia rocznych zajęć edukacyjnych i trwa do ferii 

zimowych. Półrocze drugie zaczyna się po zakończeniu ferii zimowych. Termin zakończenia 

rocznych zajęć dydaktycznych określa  kalendarz roku szkolnego. 

Po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu 

Wicedyrektor 

1. Zakres obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku   ustalony został na 

podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, 

Regulaminu Pracy, jak również zadań wynikających ze stanowiska pracy.  

2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. 

3. Wicedyrektor szkoły poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie – Karta 

Nauczyciela, wykonuje następujące zadania: 

1) Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 



2) Organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli. 

3) Koordynuje realizację programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły. 

4) Przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m. in. 

współdziałania z dyrektorem szkoły w przygotowaniu planu rozwoju szkoły, planu 

pracy szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności 

nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej, procedur pomiaru 

jakości pracy szkoły. 

5) Prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego oraz 

doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

6) Prowadzi czynności związane z organizacją egzaminów z kwalifikacji zawodowych. 

7) Opracowuje, z udziałem nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 

i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. 

8) Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, 

wyjść młodzieży poza teren szkoły. 

9) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji 

planów nauczania i wychowania. 

10) Prowadzi rejestr nieobytych zajęć oraz zastępstw. 

11) Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi. 

12) Wykonuje czynności związane z prowadzeniem Ośrodka Szkolenia Kierowców: 

a) projektuje liczbę godzin na dany rok z porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

b) zgłasza rozpoczęcie kursu dla danego ucznia/grupy, 

c) zgłasza rezygnację z kursu dla danego ucznia/grupy, 

d) obsługa elektronicznego portalu OSK, 

e) nadzorowanie przebiegu egzaminów wewnętrznych, 

f) wydawanie zaświadczeń ukończenia kursu, 

g) prowadzenie dokumentacji OSK (książka ewidencji, zestawienia, itp.). 

13) Odpowiada za organizację kształcenia praktycznego. 

14) Odpowiada za organizację egzaminów zawodowych. 

15) Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zalecane przez dyrektora. 

 

Po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5 a w brzmieniu 

Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

§ 32 a 

Postanowienia ogólne 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana w trybie mieszanym lub w trybie 

kształcenia na odległość. 

2. Za organizację kształcenia mieszanego oraz kształcenia na odległość odpowiada 

dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów 

i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Płońsku. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się zdalnie za pomocą wyznaczonej 

przez dyrektora szkoły aplikacji Teams. 

 

 



 § 32 b 

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym 

 

1. Organizacja zajęć w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

określają wytyczne zarządzenia lub komunikatu dyrektora szkoły wydane 

w porozumieniu z organem prowadzącym, Stacją Epidemiologiczną w Płońsku oraz 

wytycznymi MEN. 

2. Zajęcia dla każdego ucznia będą się odbywać naprzemiennie — w jednym tygodniu 

w formie stacjonarnej, a w kolejnym w formie zdalnej, zgodnie harmonogramem 

ustalonym przez Dyrektora szkoły i opublikowanym w dzienniku elektronicznym. 

3. Organizacja nauczania indywidualnego ustalona zostanie przez Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

4. Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku 

elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. 

5. Lekcje stacjonarne będą trwały po 45 minut, natomiast lekcje zdalne mogą zostać 

skrócone zgodnie z zaleceniami MEN. 

6. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. pracy w trybie 

mieszanym i pracy zdalnej obowiązują zasady oceniania zawarte 

w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku. 

 

§ 32 c 

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym 

 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość. 

 

2. Do zdalnej realizacji programów nauczania szkoła wykorzystywać będzie dziennik 

elektroniczny (Vulcan), służbową pocztę elektroniczną Office 365, a także nauczyciel 

będzie prowadzić lekcje on-line za pomocą aplikacji Teams. 

3. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana za pomocą materiałów 

wykorzystywanych w trakcie nauki stacjonarnej lub innych udostępnionych przez 

nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, 

a także emitowanych w środkach masowego przekazu. 

 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1)  prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, 

z zastosowaniem aplikacji Teams, 

2) prowadzenia w terminie uzgodnionym z uczniami konsultacji 

poświęconych udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji 

zadań i przesłanych materiałów, 

3) przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i ochrony 

danych osobowych, 

4) ustalenia z uczniami sposobu komunikacji (przesyłania wiadomości) 

w obrębie narzędzi wykorzystywanych w pracy zdalnej, np. dziennik 

elektroniczny, przez Chmurę (aplikacja Teams, Outlook), 

5) zamieszczenia i udostępniania materiałów pomocniczych w grupach 

utworzonych w aplikacji Teams, 

6) ustalenia tygodniowego zakresu materiału, formy nauczania zdalnego oraz 

wymagań, uwzględniając: możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie 



przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, czas na wykonanie przez 

uczniów danego zadania, 

7) współpracy z rodzicami, w tym m.in. prowadzenia zebrań, udzielania 

konsultacji,  porad z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

8) realizacji innych zadań wynikających z planu pracy szkoły z zastosowaniem 

narzędzi informatycznych. 

5. Nauczyciel, który nie ma dostępu do internetu, zobowiązany jest do korzystania 

w placówce ze szkolnego sprzętu. 

 

6. Uczeń zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i ochrony danych 

osobowych; uczeń może nagrywać, fotografować, robić print screenów, 

jednak nie może ich publikować i nie może upubliczniać lekcji bez zgody 

nauczyciela, samo pozwolenie na nagranie lekcji nie oznacza zgody na jej 

upowszechnianie w internecie, 

2) korzystania z komputera wyposażonego w sprawną kamerę i sprawny 

mikrofon, 

3) odbierania wiadomości przesłanych m. in. przez dziennik elektroniczny, 

w Chmurze (Outlook lub Teams) w godzinach swoich zajęć lekcyjnych; 

sposobu komunikacji zostanie uzgodniona z nauczycielem, 

4) zapoznania się z materiałem umieszczonym w aplikacji Teams, 

5) aktywnego uczestniczenia w zajęciach on-line, m.in. korzystanie z kamery 

i mikrofonu na polecenie nauczyciela, realizowania zadań wyznaczonych 

przez nauczyciela, 

6) samodzielnego wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, tj. 

przestrzegania praw autorskich, niekorzystania z nieuprawnionych pomocy 

dydaktycznych lub pomocy osób trzecich, 

7) uczeń, który nie może wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązany jest do 

zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia 

notatki — tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

7. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera wyposażonego w głośniki i kamerę 

czy internetu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy klasy; kolejno 

wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły w celu 

ustalenia zapewnienia uczniowi możliwości pracy zdalnej. 

8. Nauczanie zdalne odbywa się według planu zajęć, który zamieszczony jest 

w dzienniku elektronicznym. 

9. Nauczanie zdalne odbywa się w sposób synchroniczny, tj. w formie zajęć on-line 

w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Teams lub — w sytuacjach 

uzasadnionych — w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, 

a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Formy pracy zdalnej z danych 

zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem. 

10. W ramach danego przedmiotu, na zasadach ustalonych przez Dyrektora szkoły 

w porozumieniu z nauczycielem, mogą być organizowane konsultacje z uczniami 

i rodzicami (poprzez dziennik, mail, telefon, aplikację Teams itp.), poświęcone 

udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji zadań i przesłanych 

materiałów, itp. 

 

11. Zasady współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami. 



 

1) Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami 

i rodzicami. 

2) Formy kontaktu z dyrektorem szkoły: 

i) kontakt za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), 

j) kontakt e-mail, 

k) kontakt telefoniczny, 

l) kontakt za pomocą aplikacji Teams. 

3) Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez dyrektora (wicedyrektora) poprzez dziennik elektroniczny, maila służbowego 

oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby udzielić bezzwłocznej 

odpowiedzi. 

4) Nauczyciel, pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 

zostać wezwany przez dyrektora (wicedyrektora) do szkoły. 

5) Wychowawca klasy ma obowiązek: 

e) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostęp do 

internetu; w przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych 

form kształcenia, 

f) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory 

społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami, 

g) reagowania na bieżące potrzeby związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, a w razie problemów w tym zakresie 

niezwłocznie powiadamia dyrektora (wicedyrektora) szkoły, 

h) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze 

zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy. 

6) Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest 

wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas i jest zobowiązany do 

konsultacji zgodnie ze sposobem kontaktu ustalonym z uczniami i rodzicami. 

 

12. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu 

wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie 

obecności w pracy, 

b) odnotowania w dzienniku elektronicznym planowanego 

sprawdzianu, testu czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów 

zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

2) W kształceniu na odległość frekwencja monitorowana jest na takich samych 

zasadach co w kształceniu stacjonarnym, jak również funkcjonują takie same 

zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów, jak 

w kształceniu stacjonarnym. 

 

13. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

1) nauczyciel zobowiązany jest  dokonać oceny stanu realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i dokonać ewentualnej modyfikacji szkolnego 

zestawu programów nauczania uwzględniając m.in. e-podręczniki, e-ćwiczenia, 

i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość, 



 

14. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców 

o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach. 

 

1) Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela 

w zależności od specyfiki przedmiotu i zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania, postępy mogą być monitorowane m.in. na podstawie bieżących 

osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym-on-line) lub na 

podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, testów, projektów, zadań w czasie 

odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

2) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu 

czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do 

internetu; wszystkie formy zdalnego sprawdzania muszą być zapowiadane 

uczniom, żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do 

komputera i internetu w wyznaczonym czasie. 

3) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu 

poziom jego kompetencji cyfrowych; nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę 

zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych 

i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4) Nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej 

platformie zobowiązany jest do załączenie precyzyjnej informacji, w jakiej formie 

będzie kontrolował ich wykonanie; polecenia powinny być sformułowane 

w sposób jasny i zrozumiały. Pozwoli to zniwelować trudności wynikające z braku 

bezpośredniego kontaktu z uczniem (np.: wysłanie załącznika, zdjęcia, czy 

odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania 

stacjonarnego). 

5) Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do 

wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 

6) Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych 

ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej 

ustalony przez nauczyciela wykorzystując pocztę służbową i dziennik 

elektroniczny. 

7) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym 

wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

8) Uczeń, który nie zgłosił nieobecności chorobowej, problemów technicznych 

i nie wykonał zadanych prac, może otrzymać ocenę niedostateczną. 

9) Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki 

zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej 

formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej 

przez nauczyciela formie). 

10) Uczeń, który dopuszcza się plagiatu, korzysta z nieuprawnionych pomocy 

dydaktycznych lub pomocy osób trzecich w przypadku prac, które powinny być 

wykonane samodzielnie, otrzymuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. Fakt ten zostaje także odnotowany przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym w zakładce „Uwagi”. 

11) Ilość przeprowadzonych sprawdzianów w ciągu tygodnia regulują zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

 



15. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

1) Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w sytuacjach określonych 

w art. 44 k ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz w statucie szkoły. 

2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego ustala dyrektor w uzgodnieniu 

z rodzicami ucznia oraz nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, na 

wniosek ucznia lub jego rodziców, złożony do dyrektora, za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. 

3) Egzamin klasyfikacyjny odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć 

dydaktycznych w tym roku szkolnym. Informacje o ustalonej dacie i godzinie 

egzaminu przekazywane są uczniom, rodzicom i nauczycielom w przyjęty w szkole 

sposób komunikowania się (drogą elektroniczną lub w innej formie). 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje informacje dotyczące 

zakresu materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzamin i przesyła 

w ustalony sposób uczniowi i jego rodzicom. 

6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do wykonania 

przez ucznia i przesyła je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dwa dni 

przed terminem egzaminu. 

7) Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za 

pomocą innego narzędzia zdalnego, które pozwala na potwierdzenie samodzielności 

pracy ucznia. 

8) W sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzony w formie zadań 

pisemnych przesłanych drogą mailową lub może odbyć się na terenie szkoły przy 

zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa. 

9) Jeśli z przyczyn szczególnie uzasadnionych uczeń nie może przystąpić do egzaminu 

w ustalonym terminie, rodzice ucznia informują o tym dyrektora. 

10) Dyrektor szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

11) Egzaminacyjne prace ucznia wraz z oceną nauczyciela przeprowadzającego egzamin 

stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12) Zasady dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dotyczą również 

uczniów, którzy spełniają obowiązek nauki poza szkołą. 

13) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych ocena jest 

ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14) Złożenie przez ucznia lub jego rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania w sytuacjach 

określonych w art. 44 n ust. 1 ustawy o systemie oświaty i statucie szkoły, odbywa się 

w formie pisemnej (drogą elektroniczną, inną), w terminie dwóch dni od dnia 

ustalenia tej oceny. 

15) Dyrektor niezwłocznie przeprowadza postępowanie sprawdzające zgodność trybu 

ustalania oceny z obowiązującymi przepisami i udziela pisemnej odpowiedzi 

składającym zastrzeżenia. 

16) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń prawa w zakresie dotyczącym 

ustalania oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje się komisję do przeprowadzenia w 

formie e—learningowej lub innej sprawdzianu wiadomości w celu ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 



17) W skład komisji powołuje się wskazanego przez dyrektora innego nauczyciela 

prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tej klasie, nauczyciela, który 

ustalił ocenę oraz nauczyciela pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

18) Uzyskana ze sprawdzianu ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną. 

19) Wychowawca klasy niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanej 

ocenie. 

20) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

21) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń w trybie ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania ucznia, do ustalenia ostatecznej oceny zachowania 

powołuje się komisję w składzie: 

g) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

h) wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie, 

i) wychowawca klasy. 

22) Członkowie komisji dokonują analizy okoliczności zawartych w złożonych 

zastrzeżeniach oraz zgodność z przepisami prawa trybu ustalania danej oceny. 

23) Decyzja komisji jest podejmowana w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

w trybie komunikacji ustalonej w szkole. 

24) W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji. O podjętej decyzji 

przewodniczący zawiadamia ucznia i jego rodziców. 

25) Protokół z ustaleń komisji załącza się do arkusza ocen ucznia. 

26) Ustalona przez komisję ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ucznia. 

 

16. Organizacja pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

z niepełnosprawnościami, nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, 

nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców internatu w systemie pracy zdalnej. 

 

1) W przypadku nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

z niepełnosprawnościami, nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, 

nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców internatu zadania w systemie pracy zdalnej 

określone zostaną przez dyrektora szkoły; nauczyciele ci również obowiązani są do 

dokumentowania wykonywanych prac w formie określonej przez dyrektora szkoły. 

 

§ 32 d 

Organizacja zajęć z zakresu kształcenia zawodowego szkoły branżowej 

 

1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego są prowadzone w sposób zdalny przede 

wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym 

stopniu również w zakresie kształcenia praktycznego uwzględniając możliwość 

realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

2. Kolejność realizowanych treści z zakresu kształcenia praktycznego należy dostosować 

do istniejących możliwości. Część kształcenia praktycznego niemożliwa do realizacji 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być zrealizowana w 

klasach następnych. Nauczyciel informuje dyrektora o szczegółowych rozwiązaniach 

w tym zakresie. 

3. W przypadku uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia będących 

młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne będą w uzgodnieniu z pracodawcą, 

realizowane w terminie i w zakresie uzgodnionym z pracodawcą. 



4. Zaplanowane kursy dokształcania zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych 

odbędą się w terminie uzgodnionym z ośrodkami dokształcania zawodowego lub w 

formie nauczania zdalnego. 

 


