
Zgodnie z uchwałą nr 22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmian w statucie szkoły  w czasie 

pandemii, na okres kształcenia na odległość; 

  

1. w § 4 dodaje się ustęp 12 w brzmieniu: 

 „Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia o: zdalnym 

nauczaniu – należy przez to rozumieć nauczanie na odległość z wykorzystaniem 

technologii informatyczny i komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem 

wybranej platformy internetowej.” 

2. w § 6 ustęp 3 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:  

„Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne, w tym 

zajęcia zdalne.” 

3. § 14 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

„Zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w 

związku z klasyfikowaniem, promowaniem czy ukończeniem szkoły przez ucznia oraz 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także w miarę 

potrzeb. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z 

powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, 

dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę 

Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się rady.” 

4. w § 18 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:  

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, 

np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i 

pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania dla grup uczniów 

innych niż oddziały i klasy,    w zależności od potrzeb i możliwości technicznych oraz 

według odrębnego, dostosowanego planu zajęć.” 

5. § 55 ustęp 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:  

rodziców – przez wychowawcę na pierwszym zebraniu szkolnym po otrzymaniu od 

każdego nauczyciela danego przedmiotu kryteriów wymagań edukacyjnych.  W 

warunkach szczególnych zebrania mogą odbywać się drogą elektroniczną, za pomocą 

przyjętej przez szkołę platformy nauczania na odległość. 

6. § 55 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wymagania edukacyjne sformułowane są na piśmie i określone przez nauczycieli 

prowadzących zajęcia edukacyjne. W wyjątkowych sytuacjach, np. podczas 

zawieszenia zajęć szkolnych, o zmianach w zasadach oceniania rodzice/ opiekunowie 

prawni mogą być informowani drogą elektroniczną.” 

7. § 56 ustęp 8 punkty 1-3 otrzymują brzmienie:  

„1) drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie prac pocztą e-mail ma adres ucznia lub 

rodzica 

2) poprzez zakładkę „wiadomości” w dzienniku elektronicznym 

3) drogą telefoniczną na numer podany do wiadomości szkoły” 

8. § 56 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: 

 „Na prośbę rodzica nauczyciel omawia tę pracę.”  

9. § 57 ustęp 3 punkty 1-4 otrzymują brzmienie: 

„Bieżące sprawdzanie wiadomości i umiejętności może mieć formę: 

1) ustną (połączenie bezpośrednie on-line z nauczycielem), 



2) pisemną (sprawdziany, kartkówki on-line), 

3) praktyczną (karty pracy, projekty, inne samodzielne prace uczniów)” 

4) prac plastycznych, technicznych przesyłanych do nauczyciela drogą elektroniczną 

w postaci  plików graficznych” 

10. § 57 ustęp 13 otrzymuje brzmienie: 

„Uczniowie systematycznie uchylający się od pisania sprawdzianu piszą go w 

pierwszym dniu, w którym są obecni na zajęciach on-line.” 

12. § 57 ustęp 17 otrzymuje brzmienie: 

„Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma 

obowiązek przechowywać cały rok szkolny. W trakcie nauczania zdalnego 

nauczyciele są zobowiązani do przechowywania prac uczniów w wybranej przez 

siebie formie elektronicznej.” 

13. § 57 ustęp 22 otrzymuje brzmienie:  

„Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania 

wykonane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez 

nauczyciela.” 

14. w § 57 dodaje się ustęp 23 w  brzmieniu: 

„Jeśli w czasie zawieszenia zajęć w szkole uczeń nie uczestniczył w procesie zdalnego 

nauczania, powinien uzupełnić wiedzę z zakresu realizacji podstawy programowej w 

sposób ustalony z nauczycielami przedmiotów” 

15. w § 57 dodaje się ustęp 24 w brzmieniu: 

„Nauczyciel/wychowawca może kontaktować  się z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w nauce lub zupełnym brakiem jego 

aktywności na lekcjach on-line.” 

16. w § 59 uchyla się pkt 1, 2 i 5,  a pkt 6 otrzymuje brzmienie: korespondencji e-mail, 

połączenia on-line  

 

 

 


