
 

UCHWAŁA NR 2/2022/2023 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

POMORSKIEJ MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ   

w Słupsku 

z dnia 14.09.2022r. 

w sprawie zmian w Statucie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej  

w Słupsku 

 
 

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt  1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia                         

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022r. poz. 1116)  Rada Pedagogiczna 

Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku  uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

W Statucie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej  w Słupsku dokonuje się następujących 

zmian: 

 

1) Zmianie ulega § 13 ust. 3  i  otrzymuje on brzmienie: 

 

3. W celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów/słuchaczy w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania wprowadza się zasady nauczania zdalnego. Zasady                             

nauczania zdalnego mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra właściwego                      

do spraw oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny Dyrektor szkoły 

zdecyduje, kierując się dobrem uczniów, zamknąć placówkę szkolną, co uniemożliwi 

realizację zadań statutowych szkoły w tradycyjnym trybie.  

 

2) W § 13  po ust. 3 dodaje się ustęp 3 a i otrzymuje on brzmienie: 
 

3 a. Zajęcia  zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia:  

 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów/słuchaczy  w związku z organizacją i przebiegiem 

imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,  

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia                       

z uczniami/słuchaczami, zagrażającej zdrowiu uczniów/słuchaczy, 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów/słuchaczy innego niż określone w ppkt a-c.  

 

 



3) Zmianie ulega § 13 ust. 4  i otrzymuje  on brzmienie: 

 

 4. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:  

 

a) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów; 

 b) zintegrowaną platformę edukacyjną 

d) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;  

e) platformę Teams przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;  

f) lekcje online;  

g) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;  

h) zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne;  

i) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń/słuchacz  już posiada;  

j) inne sposoby wskazane przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.  

       

4) W § 31  dodaje się ustęp 2 i otrzymuje on brzmienie: 

     

 2. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności w czasie zajęć prowadzonych     

     przez Office 365 Teams. 

 

 5) W § 31  dodaje się ustęp 3 i otrzymuje on brzmienie: 

 

3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia/słuchacza  na zajęciach poprzez:  

a) sprawdzenie terminowości zalogowania się do systemu  

c) głosowe potwierdzenie swojej obecności  

d) czynne uczestnictwo w zajęciach on-line.  

 

6) W § 31  dodaje się ustęp 4 i otrzymuje on brzmienie: 

 

4.Nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody nauczyciela lekcji prowadzonych  

online jest zabronione.  

 

 

7) Zmianie ulega § 55 ustęp 5  i otrzymuje  on brzmienie: 

5. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów/słuchaczy  

odbywa się w formie:  

a) ustnej (połączenie online z nauczycielem, aktywne uczestnictwo  w zajęciach),  



b) pisemnej (sprawdziany, kartkówki, testy, zadania dodatkowe pisane w sposób i czasie 

ustalonym przez nauczyciela),  

c) praktycznej (prezentacje multimedialne, projekty edukacyjne, karty pracy i inne zadania 

zlecone przez nauczyciela). Efekty pracy przekazywane będą w formie i czasie ustalonym 

przez nauczyciela.  

 

8) W § 63  dodaje się ustęp 4 i otrzymuje on brzmienie: 

 

 4.  Od 1 września 2022r. wszystkich nauczycieli zobowiązuje się do zrealizowania „godziny     

     dostępności” wynoszącej  60 minut tygodniowo dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym  

     wymiarze  i  30 minut tygodniowo dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze.     

     Harmonogram dostępności ustalany będzie na każdy semestr roku szkolnego i podawany  

     do wiadomości słuchaczy.  

     

 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2022r. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                                          


