
                                                                                                                                               
Załącznik nr1 

                                                                                                                                         do Uchwały 

Nr 2/2022/2023 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach 

z dnia 31.08.2022                                                    

                                                                                                                                                       

 

Zmiany w Statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęczycach 

 

Na podstawie Ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) i Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - 

Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) w Statucie 

Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Łęczycach wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Rozdziale 2, §3 uchyla się ust. 4. 

2. Po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5a w brzmieniu: 

„Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

1. 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) – w przypadkach i trybie określonych w 

przepisach 

zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane nie 

później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

4. Organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określają 

odrębne przepisy.” 

3. W Rozdziale 8, § 51, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Sprawdziany i testy zawierają tabele z wyszczególnionymi wiadomościami 

i umiejętnościami podlegającymi ocenie punktowej. Przyjmuje się następującą punktację: 



6 punktów - 100% - 96% 

5 punktów - 95% - 86% 

4 punkty - 85% - 71% 

3 punkty - 70% - 50% 

2 punkty - 49% - 30% 

1 punkt – 29% - 0% „ 

4. W rozdziale 8, § 52, ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Przyjmuje się następującą punktację prac pisemnych: 

celujący – 100% - 96% 

bardzo dobry – 95% - 86% 

dobry – 85% - 79% 

dostateczny – 78% - 56% 

dopuszczający – 55% - 36% 

niedostateczny – 35% - 0% ” 

5. W Rozdziale 12, § 64, po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, 

jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci: 

1) pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 

2) przeproszenia pokrzywdzonego, 

3) przywrócenia stanu poprzedniego, 

4) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.” 

6. W Rozdziale 12, § 64, po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku niewyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego nieletniego lub 

nieletniego na propozycję dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 2a – Dyrektor ma 

obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego o demoralizacji lub o czynie karalnym.” 

7. W Rozdziale 12, § 64, po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego, o którym mowa w ust. 2a, nie 

wyłącza zastosowania kar określonych w ust. 2.  

9. Przepisu, o którym mowa w ust. 2a, nie stosuje się w przypadku, gdy uczeń dopuścił się 

czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub 



przestępstwa skarbowego.” 

8. Po Rozdziale 13 dodaje się Rozdział 13a w brzmieniu: 

„Realizacja godzin dostępności 

1. Nauczyciel, do którego stosuje się przepisy art. 42 Karty Nauczyciela jest zobowiązany 

do realizowania godzin dostępności w szkole i w przedszkolu: 

1) nauczyciel obowiązany jest do dostępności w celu udzielania uczniom i ich 

rodzicom konsultacji wg potrzeb;  

2) nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

3) udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny;  

4) konsultacje mogą być grupowe i indywidualne;  

5) szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów / wychowanków i ich 

rodziców jest ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości 

nauczycieli, uczniów/wychowanków i ich rodziców;  

6) konsultacje indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania 

nauczycielowi zamiaru obecności.” 

9. W Rozdziale 13, § 69 po ust. 20 dodaje się ust. 21, 22 i 23 w brzmieniu: 

„21. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w Rozdziale 5a ust. 1, na okres 

powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla wychowanków zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

22. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane nie 

później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

23. Organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określają 

odrębne przepisy.” 

 

 

 


