
Aneks nr 2 

 

do Statutu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie 

 
Uchwałą nr 21/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Kociszewie z dnia 25 marca 2020 r. wprowadza się w Statucie Szkoły następujące zmiany: 
 

§ 1  

I. W  rozdziale 4. § 35  dodano pkt. 3. o następującej treści:  

 

3. W sytuacjach nadzwyczajnych określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, placówka 

prowadzi nauczanie zdalne. 

1) Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie  

i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły; 

2) Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów; 

3) Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści 

nauczania, uwzględniając w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

4) Ustala się następujące zasady ocenia pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII: 

a) nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując,platformę 

edukacyjną lub/i inne narzędzia internetowe, 

b) nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia, 

c) tam,gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne 

i mająna celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości, 

d) wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie 

i terminie, 

e) zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej 

z nauczycielem, 

f) ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania 

dodatkowe/projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem  

i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia, 

g) w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających 

z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii  

i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

5) Ustala się następujący sposób monitorowania postępów oraz weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów: 

a) krótkie zadania bądź ćwiczenia albo inne czynności polecone przez nauczyciela; 

b) testy umiejętności lub ćwiczenia sprawnościowe; 

c) wytwory pracy uczniów; 

d) prace pisemne, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania lub prace klasowe; 



e) diagnozy wstępne lub badania wyników nauczania; 

f) zadania domowe albo prace dodatkowe; 

6) Przy ocenianiu zachowania uczniów pod uwagę będą brane: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych: 

- uzyskiwane osiągnięcia zgodne z  możliwościami 

- terminowe wywiązywanie się z  powierzonych zadań 

- systematyczny udział w zajęciach 

b) przestrzeganie zasad grzecznościowych na portalach internetowych 

c) samoocena ucznia 

7) Informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o postępach ucznia  

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się zgodnie z RODO 

poprzez: 

a) informację zwrotną podczas bieżącej pracy,  

b) wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego szkoły  

c) komunikatory społecznościowe, pocztę elektronicznąitp.  

8) Konsultacje dla rodziców będą się odbywały na bieżąco zgodnie z potrzebami 

zainteresowanych stron. 

9) Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego,  ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny a także warunki i sposób 

zaliczaniazajęć realizowanych w formach pozaszkolnych odbywa się w sposób 

zdalny zzachowaniem procedur nauczania tradycyjnego; 

10) Nauczyciel dokumentuje realizację treści z podstawy programowej poprzez 

systematyczne zapisywanie tematów i frekwencji uczniów w dzienniku 

elektronicznym. 

11) Uczeń ma obowiązek podejmować aktywność edukacyjną i zapoznawać się 

zewskazanymi przez nauczyciela materiałami zgodnie z tygodniowym rozkładem 

zajęć, co daje podstawę do oceny pracy ucznia oraz zaliczenia obecności na 

zajęciach. 

§ 2 

 

Pozostała część Statutu Szkoły pozostaje bez zmian. 

 

§ 3 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

                                                                                                   Marzenna Tokarczyk 

……………………………………………. 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 


