
 
 
Uchwała Nr 25/2022 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 
Technicznych w Malborku z dnia 27.09.2022 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do statutu Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1  
w Malborku 
 

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

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych w 

Malborku uchwala, co następuje: 

§1 

1. W Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 wchodzi w skład 

Zespołu Szkół Technicznych w Malborku, zwanego dalej „Zespołem Szkół” lub 

„Zespołem”, 

2) W paragrafie 1 ust. 2 dodaje się pkt 1) w brzmieniu: „Używaną w dalszych przepisach 

nazwę „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku” każdorazowo zastępuje się 

nazwą „Zespół Szkół Technicznych w Malborku.”, 

3) W paragrafie 1 ust. 2 dodaje się pkt 2) w brzmieniu: „Przez używane w dalszych przepisach 

nazwy „Zespół Szkół” lub „Zespół" każdorazowo należy rozumieć „Zespół Szkół 

Technicznych w Malborku.”. 

2. W paragrafie 18 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „W czasie nauki zdalnej zajęcia z 

zakresu kształcenia zawodowego praktycznego realizowane w formach pozaszkolnych (tj. 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych i innych 

kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych) nie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, przy czym: 

1) zajęcia niezrealizowane w okresie zawieszenia zajęć uczeń będzie uzupełniał po 

zakończeniu okresu zawieszenia,   

2) uczniowie klas branżowych (Branżowa Szkoła I Stopnia), będący młodocianymi 

pracownikami, będą realizowali zajęcia u pracodawców, o ile u pracodawcy nie 

wystąpią zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.” 

3. Po paragrafie 20 dodaje się paragraf 20a w brzmieniu: „Nauka zdalna. Organizowanie i 

prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”; paragraf 

20a otrzymuje ustępy w następującym w brzmieniu: 

„1. Zajęcia edukacyjne oraz organizacja pracy szkoły w wyjątkowych sytuacjach mogą być 

organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub nauczania zdalnego 



z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizując zajęcia należy 

mieć na uwadze przede wszystkim:   

1) indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów,   

2) konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia,  

3) zapewnienie właściwego przebiegu kształcenia. 

2. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość:                                                                                                                                                                                            

1) technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do 

realizacji tych zajęć: 

a) dziennik elektroniczny Vulcan, 

b) lekcje on-line przy zastosowaniu aplikacji Teams, 

c) sprawdzone przez nauczyciela  materiały edukacyjne i strony internetowe, 

d) zintegrowana platforma edukacyjna http://zpe.gov.pl 

e) materiały edukacyjne udostępnione i rekomendowane przez ministra właściwego ds. 

oświaty i wychowania, 

f)  materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

g) materiały dostępne w mediach uznane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów za 

wartościowe , 

h) inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz 

zeszyty ćwiczeń, 

2) sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć:  

a) poprzez aplikację Teams, 

b) za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan oraz strony internetowej szkoły, 

c) poprzez szkolną pocztę elektroniczną. 

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych w 

szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne z 

użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia: 

a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 



4) zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

5) uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek,  

 e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów 

poleconych przez nauczyciela. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

4. Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny. Zajęcia on-line w czasie 

rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z 

zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych wymienionych w ustępie 2. 

5. W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami mogą być  prowadzone również w 

sposób asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w 

czasie odroczonym. 

6. Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem aplikacji Teams, 

poczty elektronicznej, e-dziennika. 

7. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego w 

aplikacji Teams, należy uczniom z „grupy zdalnej” wysłać materiał z lekcji do pracy w 

domu. 

8. Sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność 

poszanowania sfery prywatności ucznia  oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu 

służącego do nauki: 

1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy; potwierdzeniem obecności ucznia 

na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym „NZ”, 

2) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zajęciach on-line, punktualnego 

logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą, 



3) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć jest równoznaczny z jego 

nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku, 

4) w przypadku uporczywego zakłócania lekcji on-line przez ucznia nauczyciel ma prawo 

zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem, zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w 

uwagach w dzienniku elektronicznym; uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i 

samodzielnie opracować omawiany materiał, 

5) nieobecność ucznia na lekcji on-line odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga 

usprawiedliwienia przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia według zasad 

określonych w statucie szkoły, 

6) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić materiał,  

7) szkoła zapewnia uczniom, rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia; przekazuje informację o formie i terminach tych konsultacji, 

8) godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych zdalnie ma trwać 45 minut, w 

uzasadnionych przypadkach w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 

minut, 

9) nauczyciel ustala z uczniami sposób przesyłania prac pisemnych: rekomenduje się usługę 

OneDrive w dzienniku elektronicznym, aplikację Teams lub pocztę elektroniczną, 

10) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic/opiekun 

prawny ma obowiązek dostarczyć ją do sekretariatu szkoły;  o zaistniałym fakcie należy  

poinformować nauczyciela przedmiotu: 

a) jeżeli uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu ze względu na 

ograniczony dostęp do komputera i Internetu szkoła umożliwi mu korzystanie ze sprzętu 

komputerowego na terenie swojej placówki, 

b) w przypadku uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej i  uczniów, którzy z uwagi 

na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, 

szkoła będzie zobowiązana do zorganizowana zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły, 

11) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji on-line zadaje uczniom pracę do 

samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń odeśle 

wykonaną pracę nauczycielowi, ma obecność, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma 

prawo uznać, że uczeń był nieobecny na zajęciach, 

12) uczeń ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e-dzienniku (informacje, poczta, 

zakładka zadania domowe) co najmniej raz dziennie, 

13) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz 

stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci, 



14) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego 

uczestnictwa w zdalnych zajęciach”.  

  

 

 

4. W paragrafie 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Osobą wyznaczoną do koordynowania 

współpracy jest pedagog szkolny, psycholog oraz pedagog specjalny wskazany przez 

Dyrektora Szkoły.” 

5. W paragrafie 33 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Do zadań pedagoga specjalnego 

należy: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, rodzicami oraz 

uczniami, 

2) rekomendowanie Dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, zwłaszcza zapewnienie dostępności osobom ze 

szczególnym potrzebami edukacyjnymi, 

3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

4) rozpoznawanie, we współpracy z nauczycielami, indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów, 

5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

6) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

8) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, 

9) dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, 

10) współpraca z zespołem mającym opracować IPET; współpraca dotyczy nie tylko 

opracowania, ale też realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 



11) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy uczniów, 

rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli: 

a) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w pracy z uczniem 

posiadającym specjalne potrzeby edukacyjne, 

b) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

12) współpraca pedagoga specjalnego z instytucjami i innymi podmiotami 

odpowiedzialnymi za wspieranie ucznia i jego rodziny, 

13) podejmowanie działań inicjujących objęcie ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


