
Uchwała Nr XXVI/19/20 
 
 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach 
z dnia 24 marca 2020 roku 

w sprawie wprowadzenie zmian w statucie Szkoły  

 
 

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 410), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493), Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 492) 

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 58 w ust. 7 dopisuje się zdania: „Ocenę z poprawy wpisuje się w kolumnie 

oznaczonej jako „poprawa”. Obie oceny brane są pod uwagę w klasyfikacji.” 

2. Po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu: 

 

„Rozdział 6a 

Zdalne nauczanie 

§ 68 a 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: 

1)  wprowadza się  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zgodnie z ustalonym planem lekcji dla poszczególnych oddziałów,  

2) zapisy związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego 

odnotowywane są w dzienniku elektronicznym. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności: 



1) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,  

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 

do oceny pracy ucznia;  

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

3)  przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją 

wczesnoszkolną oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

 

§ 68 b 

1. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem:  

1) materiałów w formie papierowej (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, lektury, mapy, 

teksty źródłowe, itp.), 

2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

3) materiałów dostępnych na stronach internetowych (Zintegrowana Platforma 

Edukacyjna, CKE, NUADU, materiały w e-podręcznikach, filmy edukacyjne, 

gry, quizy, nagrania dźwiękowe, programy i platformy edukacyjne, itp.), 

4) innych niż wymienione w pkt. 1-3 materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

 

§ 68 c 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły stosowane będą 

następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

1) ustne: odpowiedź ustna podczas czatu, videoczatu lub lekcji live w Internecie; 

odpowiedź ustna będzie obejmowała treści z ostatniej lekcji, 

2) pisemne: kartkówki, testy, sprawdziany, quizy z wykorzystaniem platform 

edukacyjnych, karty pracy, prace wytwórcze i inne wskazane przez  nauczyciela 

wykonane w wyznaczonym czasie; sprawdziany mogą się odbywać tylko po 

wcześniejszym przesłaniu uczniom  materiałów powtórzeniowych, 

3) referaty, notatki, prasówki, prezentacje, prace plastyczne, opisy w formie pliku 

przesłanego przez dziennik elektroniczny nauczycielowi, 



4) określone ćwiczenia praktyczne realizowane poprzez projekt, którego efekt 

końcowy w postaci prezentacji, dokumentacji fotograficznej lub pracy pisemnej 

przesłany jest nauczycielowi przez dziennik elektroniczny. 

 

§ 68 d 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ocenę zachowania za ten 

okres wystawia wychowawca po konsultacji z nauczycielami i zasięgnięciu opinii 

ocenianego ucznia. 

2. O ocenie zachowania decydować będzie zaangażowanie ucznia w wykonywane prace, 

jego obowiązkowość, aktywność podczas zajęć oraz terminowość wykonywania 

poleceń nauczyciela. 

 

§ 68 e 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, nauczyciele kontaktują się 

z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, a w wyjątkowych sytuacjach również 

telefonicznie w ustalonych terminach. 

2. Kontakt ucznia z nauczycielem odbywa się w dniach realizacji zajęć dydaktycznych, 

zgodnie z planem zajęć. 

 

§ 68 f 

1. W celu usprawnienia przebiegu zdalnego nauczania, nauczyciele poinformują uczniów 

na koniec zajęć (w klasach I-III – rodziców) poprzez dziennik elektroniczny, co 

będzie potrzebne na następnych zajęciach.  

2. W sytuacji, kiedy uczeń nie ma dostępu do komputera lub Internetu, będzie pracował 

wyłącznie na materiałach w wersji papierowej, a informacje dotyczące poszczególnych 

poleceń do wykonania przekazywane będą przez nauczyciela uczącego do rodziców 

sms-em. 

3.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele nie będą 

zadawać zadań domowych chyba, że wynika to z kontekstu lekcji, np. języka 

polskiego. 



4. Brak aktywności ucznia, do godziny 15.00 w danym dniu, w dzienniku elektronicznym 

lub wskazanej przez nauczyciela platformie edukacyjnej, oznacza jego nieobecność na 

zajęciach. 

5. Obecność w klasach I-III będzie odnotowywana na podstawie wykonanych i 

odesłanych nauczycielowi ćwiczeń dziecka.” 

3. W § 71 

1) ust. 1 pkt 6) podpunkt e) (uchylony),  

2) ust. 1 pkt 7) (uchylony), 

4. W § 72 

1) w ust. 3 pkt 1) skreśla się zdanie: „Upomnienie wychowawcy otrzymuje również 

uczeń, który samowolnie opuścił teren szkoły w godzinach trwania zajęć.” 

2) w ust. 3 pkt 2) po słowie „szkoły” dopisuje się: „lub samowolnie opuścił teren 

szkoły w godzinach trwania zajęć.” 

   

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący  

   Rady Pedagogicznej 

 


