
 

Uchwała nr 18/22 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu  

z dnia 31 sierpnia 2022 r.  

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Na  podstawie art.72 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się co następuje: 

 

§1. 

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:  

1) W § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W szkole zatrudnia się pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa, którzy realizują zadania 

zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r.” 

 

2) W §32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego dnia przed 

rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do piątku najbliżej 15 stycznia z 

zastrzeżeniem ust. 3” 

 

3) W §32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„W klasach programowo najwyższych I okres kończy się w ostatnim dniu roboczym przed zimową 

przerwą świąteczną.” 

 

4) W § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W klasach programowo najwyższych II okres kończy się w ostatni piątek kwietnia.” 

 

5)  W§35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Przy ustalaniu ocen bieżących oraz ocen śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i 

„−”. 

 



 6)  W §35 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„Ponadto w dzienniku dopuszcza się stosowanie zapisów: nieprzygotowany/a ,,np” i brak zadania 

,,bz”, które nie są ocenami, a ich znaczenie wyjaśnia nauczyciel na początku roku szkolnego.”  

 

7) W §36 dodaje się ust. 14-17 w brzmieniu:  

14. Co najmniej 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, na godzinie do dyspozycji wychowawcy, uczniowie wyrażają wzajemnie opinię o 

sobie, dokonując koleżeńskiej oceny zachowania, biorąc pod uwagę ich funkcjonowanie w 

środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych 

norm.  

15. Co najmniej 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, na godzinie do dyspozycji wychowawcy, uczniowie danej klasy dokonują 

samooceny zachowania. 

16. Wychowawca klasy, dokonuje oceny zachowania ucznia, biorąc pod uwagę: bieżące ocenianie 

zachowania, na które składają się, m.in. zapisy dotyczące uwag pozytywnych i negatywnych o 

zachowaniu ucznia, opinię klasy, samoocenę ucznia  oraz opinię innych nauczycieli, którzy winni 

zapoznać się z Kartą oceny zachowania uczniów danej klasy, którą wychowawca przedstawia im 

na co najmniej tydzień przed wystawieniem ostatecznej oceny. 

17. Uzupełniona Karta oceny jest weryfikowana przez wychowawcę, który ostatecznie ustala 

ocenę zachowania; po każdym okresie Karta oceny jest przekazywana wicedyrektorowi szkoły i 

przechowywana do końca roku szkolnego. 

 

8) W § 39 ust. 3 „do Dyrektora zastąpiono brzmieniem do nauczyciela przedmiotu”  

 

9) W § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, nauczyciel, dokonując analizy wniosku, 

może postanowić o”  

 

10) W §39 ust. 4 uchylono pkt 1   

 

11)  W §39 ust. 4 pkt 2 po słowie „pisemną dodano i”  



12)  W §39 ust. 6 „dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym  zastąpiono brzmieniem w 

dniu rocznego zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej przed jej posiedzeniem”  

 

13) W §40 ust. 2 po słowie „oceny klasyfikacyjnej dodano zachowania” oraz „do Dyrektora 

zastąpiono brzmieniem do wychowawcy”  

 

14) W §44 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Klasy mogą przeznaczyć na wycieczki turystyczno-krajoznawcze organizowane przez 

wychowawcę klasy, przy współpracy samorządu klasowego i klasowej rady rodziców, do 8 dni 

nauki w ciągu całego czteroletniego cyklu. Klasy czwarte  mogą przeznaczyć na wycieczki dni w 

okresie września lub października. Wycieczki klasowe nie mogą odbywać się w okresie dwóch 

tygodni przed klasyfikacją semestralną lub roczną. Wycieczka klasowa może się odbyć pod 

warunkiem, że uczestniczy w niej minimum 80% uczniów klasy”. 

 

15) W §44 ust. 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„na tej podstawie Dyrektor podejmie stosowne rozstrzygnięcie, uwzględniając dobro uczniów i 

nauczyciela” 

  

16) W §45 ust. 5 „kulturalnymi zastąpiono brzmieniem kulturowymi”  

 

17)  W § 45 ust.14 „Uczeń pełnoletni może usprawiedliwiać nieobecności samodzielnie (termin i 

forma jak w przypadku niepełnoletnich) zastąpiono brzmieniem: Uczeń pełnoletni może 

wnioskować do wychowawcy o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie z pojedynczych 

lekcji samodzielnie (termin i forma jak w przypadku niepełnoletnich); 

  

18) W § 45 ust. 15  po słowie „pobytu dodano wyklucza się ubrania odsłaniające brzuch, ramiona, 

pośladki oraz głębokie dekolty.” 

 

19) W §45 dodano ust. 17 w brzmieniu:  

„uczęszczać na zajęcia laboratoryjne w stroju zgodnym z przepisami BHP, określonym przez 

regulamin pracowni lub nauczyciela” 



 

20)  W §46 ust. 1 po słowie „konkursach dodano za wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach” 

 

21)  W §46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Na świadectwie szkolnym odnotowuje się szczególne osiągnięcia uczniów określone odrębnymi 

przepisami.” 

 

22) W §47 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ustnym upomnieniem wychowawcy z powiadomieniem rodziców, z jednoczesnym wpisem 

odpowiedniej notatki w dzienniku lekcyjnym i podaniem krótkiego uzasadnienia” 

 

23) W §47 ust. 1 uchyla się pkt 3 i pkt 4 

 

24) W §47 ust .1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„naganą pisemną wychowawcy z powiadomieniem rodziców, np. w przypadku niekulturalnego, 

aroganckiego zachowania na terenie szkoły i poza nią, fałszowania dokumentów i podpisów, 

opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia – 15 godzin nieusprawiedliwionych” 

 

25) W §47 ust. 1 uchyla się pkt 6 

 

26) W §47 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„skreśleniem z listy uczniów” 

 

27) W §47 ust. 1 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie: 

„naganą pisemną Dyrektora z powiadomieniem rodziców, np. w przypadku kolejnych 15 godzin 

nieusprawiedliwionych, agresji słownej lub fizycznej, wyłudzania pieniędzy i innych rzeczy, 

każdorazowego umyślnego niszczenia mienia szkolnego, spożywania alkoholu na terenie szkoły, 

w miejscach publicznych lub podczas wycieczek szkolnych, nawet jeżeli jest to przypadek 

jednorazowy.” 

 

28) W §47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„Uczeń może być skreślony z listy uczniów za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i 

porządku szkolnego, a w szczególności” 

 

29) W §47 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„za notoryczne niestosowanie się do statutu szkoły, negatywne wyniki w nauce, spowodowane  

lekceważeniem obowiązków szkolnych, nagminne wagarowanie” 

 

30) W §47 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Skreślenie ucznia z listy uczniów stosowane jest przez Dyrektora szkoły na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego” 

 

31) Dodaje się rozdział 16 Nauczanie zdalne oraz §61, który otrzymuje brzmienie w ust 1: 

1. W szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiczne) w razie wystąpienia sytuacji 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, Dyrektor może zorganizować dla uczniów zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym: 

1) Nauczyciele wykorzystują platformę nauczania zdalnego Microsoft Teams (lub 

podobną, gdyby oficjalnie była wprowadzona przez szkołę) 

2) Materiały niezbędne do realizacji tych zajęć mogą być przekazywane przez nauczycieli 

za pomocą: narzędzi Microsoft Teams, służbowej poczty elektronicznej, dziennika 

elektronicznego. 

32) W §61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      2. Mając na uwadze warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach: 

1) ustala się długość trwania godziny lekcyjnej prowadzonej z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość na 45 minut. W przypadku zakończenia przez 

nauczyciela zasadniczej części lekcji (trwającej nie krócej niż 30 minut) przed 

przewidzianą w planie lekcji przerwą międzylekcyjną, pozostały czas do końca lekcji 

przeznacza się na konsultacje z uczniami lub na indywidualną pracę z materiałami 

dydaktycznymi, 

2) dopuszcza się ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć oraz łączenie przemienne 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

3) nauczyciele i uczniowie, na platformie MS Teams, realizują zajęcia wyłącznie 

z wykorzystaniem założonych kont pocztowych w domenie internetowej 



goszcznowytarg.onmicrosoft.com, jednoznacznie identyfikujących biorącego udział w 

zajęciach nauczyciela/ucznia. 

4) Uczniowie potwierdzają uczestnictwo w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, w czasie trwania danych zajęć na platformie MS Teams 

wpisem na czacie, odpowiedzią głosową i/lub wizją. 

33) W §61 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Szczegóły, w tym warunki uczestniczenia, sposoby zachowania określa regulamin pracy zdalnej. 

 

§2   

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 


