
Aneks Nr 1 
do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku zatwierdzony 
uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 603/2022 z dnia 31.08.2022r., uchwałą Rady Rodziców  
Nr 4/09/2022-2023 z dnia 21/22.09.2022 oraz pozytywną opinią Samorządu Uczniowskiego ZSOiT 

Białystok ..............    

 Na podstawie: 

- art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2020 r. poz. 910), 

- art. 125a ust.7 z dnia 12 maja 2022 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2022 poz. 1116), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593, 1594), 

- ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1700)  

- Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - §88 pkt. 2 

W Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku wprowadza się 

następujące zmiany: 

I. w §31 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 

5. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

a) technologią informacyjno – komunikacyjną wykorzystywaną przez nauczycieli do realizacji zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest platforma Microsoft 365 Teams  

b) sposobem przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć jest 

platforma Microsoft 365 Teams oraz dziennik Librus 

c) warunkiem bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach na platformie Microsoft 365 Teams 

jest łączenie się z użyciem monitorów ekranowych, mikrofonów, kamerek internetowych (obowiązek 

włączania kamer dotyczy testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prezentacji), 

d) sposobem 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, jest zalogowanie się 

ucznia na platformie Microsoft 365 Teams i odnotowanie obecności w dzienniku Librus, 

e) zdalne zajęcia edukacyjne trwają 45 minut; w uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora 

możliwe jest skrócenie do 30 minut, 

f) w czasie nauki zdalnej każdy uczeń i rodzic ma możliwość indywidualnych konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia (w miarę możliwości – w bezpośrednim kontakcie). Informację 

o formie i terminie tych konsultacji należy przekazać uczniom i rodzicom poprzez dziennik 

elektroniczny Librus. 

II. w §77 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: 

3. W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na 

terenie szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor tej szkoły może, za zgodą 

rodziców oraz nieletniego, zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci: 

- pouczenia; 

-ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie; 



-przeproszenia pokrzywdzonego, 

-przywrócenia stanu poprzedniego; 

-wykonania prac porządkowych na rzecz szkoły. 

III. w §78 dodaje się w pkt. 2 podpunkt 14 w brzmieniu: 

14.  wykazywanie przejawów demoralizacji lub dopuszczenia się czynu karalnego na terenie szkoły. 

IV .  w §67 dodaje się pkt.10 w brzmieniu: 

10. W szkole od 01 września 2022 r. zatrudniony jest nauczyciel na stanowisku – pedagoga 

specjalnego Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy: 

a) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w: 

- rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i 

pełnego uczestnictwa uczniów ze szczególnymi potrzebami w życiu szkoły, 

- prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

- rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

b) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

- rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, 

- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

- dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

- doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

d) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, 

e) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

IV. w §42 pkt.19 podpunkt 3 nadaje się brzmienie: 

3) Ocenę śródroczną i roczną ustala się uczniowi, który spełnia warunki klasyfikowania.  

 

Dyrektor ZSOiT Białystok 
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