
Uchwała Nr XVIII/2022/2023 

Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz w powiązaniu z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się projekt zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie w brzmieniu:  

1) w § 28. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do 

szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki przebywają w Szkole 

dłużej, zorganizowana jest świetlica szkolna zapewniająca zajęcia świetlicowe. 

2) w § 28. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3) w § 62 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne : 

1) uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych, w terminie nie później niż 14 dni roboczych 

od dnia oddania pracy do sprawdzenia; 

2) rodzicom do wglądu poprzez ucznia, który jest zobowiązany zwrócić pracę na 

następne zajęcia oraz w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami, zgodnie z 

ustalanym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu 

się. 

4) w § 62 po ust. 7  dodaje się ust. 7a oraz ust. 7b w brzmieniu: 



7a. W klasach IV – VIII nauczyciel może udostępnić pracę uczniowi i za jego 

pośrednictwem rodzicowi ucznia,  zezwalając na wykonanie przez ucznia zdjęcia 

pracy telefonem komórkowym. 

7b. Nauczyciele mają również możliwość udostępnienia pracy ucznia poprzez 

wykonanie skanu pracy i przekazania go do ucznia lub rodzica za 

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

5) skreśla się § 40a; 

6) w § 59. ust. 13., pkt 1., ppkt f  otrzymuje brzmienie: 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

7) w § 59. ust. 13., pkt 2., ppkt f  otrzymuje brzmienie:  

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

8) w § 59. ust. 13., pkt 3., uchyla się  ppkt h oraz ppkt i; 

9) w § 59. ust. 13., pkt 4., uchyla się ppkt c oraz ppkt d; 

10) w § 59. ust. 13., pkt 5., uchyla się ppkt e oraz ppkt f; 

11) w § 59. ust. 13., pkt 1., uchyla się ppkt g; 

12) § 38d. otrzymuje brzmienie: 

1. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek uzyskania informacji, czy uczniowie mają 

dostęp do sprzętu informatycznego i Internetu, umożliwiających korzystanie z 

narzędzi do kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

stosowanych w Szkole. 

2. Rodzic ma obowiązek zapewnienia uczestnictwa dziecka w zajęciach 

organizowanych zdalnie, z uwzględnieniem zapisów ust. 3 – 5. 

3. W przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu do ww. narzędzi, w miarę możliwości, 

Szkoła zapewnia wypożyczenie szkolnego sprzętu, na zasadach określonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

4. Na wniosek rodziców ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

miejscu zamieszkania, Dyrektor może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na 

terenie Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest 

możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w Szkole oraz 



na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub 

zdrowiu ucznia. 

5. Na wniosek rodziców ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

miejscu zamieszkania, Dyrektor organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

– jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na 

terenie Szkoły oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą 

zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze względu na 

swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

13) dotychczasowy  § 38d. otrzymuje numer 38f.; 

14) dotychczasowy  § 38f. otrzymuje numer 38g.; 

15) dotychczasowy § 38g. otrzymuje numer 38h.; 

16) w dotychczasowym § 38g. w pkt 5 sformułowania „§ 38c.” zastępuje się 

sformułowaniem „§ 38d.”; 

17) dotychczasowy § 38h otrzymuje numer 38i. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

§ 3.  

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie. 

 

 



 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 357  

w Warszawie 

Beata Ciesielska-Pocialik 

 


