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§ 96. 

1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposoby ich wykonywania, 

w tym zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki 

nad uczniami niepełnosprawnymi, umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia  (art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe). 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły 

odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu: 

1) materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej (www.epodreczniki.pl), 

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, CKE, OKE, 

3) materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły, 

4) środków komunikowania się na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, 

media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe). 

 

2. Organy szkoły, ich szczegółowe kompetencje, warunki współdziałania  oraz sposoby 

rozwiązywania sporów między nimi (art. 98 ust. 1 pkt 5 Prawa Oświatowego). 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czynności organów szkoły 

mogą być realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku 

kolegialnych organów jednostek systemu oświaty również w trybie obiegowym.  

 

3. Organizacja pracy placówki  (art.98 ust.1 pkt 6 Prawa oświatowego). 

Praca szkoły: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja pracy szkoły 

opiera się na metodach i technikach kształcenia na odległość, o ile jest to możliwe.             

Należy kontynuować zajęcia w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, realizować orzeczenia, w tym prowadzić zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze.                                                                                    

W przypadku wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania dyrektor szkoły będzie 

decydował, o tym którzy uczniowie będą realizować obowiązek nauki w szkole, a którzy 

zdalnie. 

http://www.epodreczniki.pl/
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4. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły, w tym zadania związane                              

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

sposoby i formy wykonywania tych zadań, dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów 

oraz warunków środowiskowych szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 7 Prawa oświatowego). 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem 

metod porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele                       

w szczególności, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci.                                       

Należy dostosować przekazywane treści do wieku i predyspozycji uczniów, zadbać by dzieci 

nie były przeciążone pracą przy komputerach. 

 

5. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania uczniów (art. 98 ust. 1 pkt 8 Prawa 

oświatowego). 

Zasady ogólne: 

1) Monitorowanie postępów ucznia odbywa się na bieżąco w formie przekazywania 

informacji o postępach w nauce oraz ocenach - uczniom oraz ich rodzicom/ opiekunom 

prawnym w dzienniku elektronicznym lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i 

terminowo, z zachowaniem poufności. 

2) Ocenia się działania uczniów. 

3) Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod 

porozumiewania się na odległość. 

4) Uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności, 

codziennego kontaktu z nauczycielami, do wykonywania poleceń i zadań. 

5) Uczeń jest zobowiązany do stosowania się do zasad dotyczących poprawnego zachowania 

się podczas lekcji. 

Roczna ocena klasyfikacyjna: 

1) O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, 

który systematycznie uczęszczał na zajęcia, także te prowadzone                                              

z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość, przystąpił do większości 

sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub dodatkowym terminie, również z 

wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.  

2) Nauczyciel przygotowuje dla ucznia starającego się o podwyższenie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zestaw zadań, ćwiczeń i pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą 
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ubiega się uczeń, przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia z wykorzystaniem 

technik porozumiewania się na odległość. Jeśli uczeń nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, 

przewidywana ocena pozostaje bez zmian. 

3) Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia, jeśli uznają, że 

ocena powyższa została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.                                          

Zastrzeżenie wnosi się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej z wykorzystaniem technik porozumiewania 

się na odległość. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że ocena została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej z wykorzystaniem technik 

porozumiewania się na odległość.                                          Nauczyciel przygotowuje do 

sprawdzianu, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, zestaw pytań, zadań, który zatwierdza 

przewodniczący komisji przedmiotowej. Czas trwania powyższego sprawdzianu nie powinien 

przekraczać 60 minut.  

Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania: 

1) Roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzględnia także okres kształcenia                          

z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.  

2) Jeśli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni uznają, że została ona ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa, mogą zgłosić zastrzeżenia - do dyrektora w formie pisemnej, w terminie 

7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,                      z wykorzystaniem 

technik porozumiewania się na odległość.                                        W przypadku stwierdzenia, 

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została                      ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która 

ustala ową ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów.                                                                                                                                         

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.                                                                                                       

Komisja pracuje z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.                             

Z prac komisji przewodniczący sporządza protokół. 

Egzamin klasyfikacyjny: 

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą w roku 

szkolnym 2020/2021 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, z wykorzystaniem 

technik porozumiewania się na odległość.     

Zasady:                                                                                                                                              

Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji, która 

wspólnie decyduje o wyniku. Z prac komisji przewodniczący sporządza protokół.                             

Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego nie może przekroczyć 60 minut. 

Egzamin poprawkowy: 

Egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.                                                                      
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Zasady:                                                                                                                                                        

Dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadza go komisja powołana przez dyrektora.                                                  

Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji, która 

wspólnie decyduje o wyniku. Z prac komisji przewodniczący sporządza protokół.                                                             

Maksymalny czas trwania egzaminu to 60 minut.        

 

6. Zakres praw i obowiązków ucznia - przypadki, w których uczeń może zostać 

skreślony  z listy uczniów szkoły, tryb składania skarg w razie naruszenia praw ucznia 

(art. 98 ust. 1 pkt 17 Prawa oświatowego).              

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                         

z zapobieganiem , przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 uczeń ma prawo do 

realizacji obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli                                          

z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość i bieżącego 

monitorowania swoich postępów. 

Uczeń jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach, oddawania prac w terminie 

wskazanym przez nauczyciela. 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w budynku szkoły uczeń nie może być skreślony                     

z listy uczniów za nieobecności na zajęciach.                                                                                   

Skargi powinny być przekazywane drogą elektroniczną.     

 

7. Nagrody dla uczniów i warunki ich przyznawania oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń                  

do przyznanej nagrody (art. 98 ust. 1 pkt 18 Prawa oświatowego).        

Uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wniesienia zastrzeżeń do przyznanej 

nagrody, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się                             

na odległość. 

 

8. Kary stosowane wobec uczniów oraz trybu odwoływania się od kary (art.98 ust.1 pkt 

19 Prawa oświatowego).         

Uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wniesienia odwołania od kary, w 

formie elektronicznej,  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

9. Sposób organizacji i realizacji działań wolontariatu (art. 98 ust. 1 pkt 21 Prawa 

oświatowego). 

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość. 
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10. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie (art. 98 ust. 1 pkt 22 Prawa oświatowego).       

W razie potrzeby i w miarę możliwości szkoły, wypożyczany jest uczniom sprzęt 

elektroniczny, niezbędny do kontynuowania nauki w domu, na podstawie np. umowy 

użyczenia podpisywanej z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.         

 

11. Biblioteka szkolna – warunki i zakres współpracy z uczniami, nauczycielami i 

rodzicami oraz innymi bibliotekami (art.98 ust.1 pkt 23 Prawa oświatowego).             

1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                       

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczeń ma prawo 

dostępu do zbiorów bibliotecznych. 

2) Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik                       

i metod porozumiewania się na odległość. 

 

12. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (art. 98 ust. 2 pkt 1 Prawa 

oświatowego). 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                       

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 współpraca                     

z poradniami i innymi instytucjami odbywać się będzie w drodze konsultacji i przekazywania 

materiałów w formie elektronicznej. 

 

13. Zmiany powyższe będą obowiązywać w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych  

w szkole lub wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania. 

 


