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UCHWAŁA  NR  13 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie 

z dnia 16 września 2020 roku 

  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie. 

  

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  

(Dz. U. z 2018r. poz. 996 art. 70 ust. 1)  

  

uchwala się co następuje: 

  

 

§1 

  

Do Statutu Szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w rozdz. I § 1 do ust. 1 dodaje się punkt 10) w brzmieniu:  

 

1. „nauczaniu zdalnym – należy przez to rozumieć realizację zadań szkoły z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w 

związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych. 

 

2) w rozdz. VII § 4 ust. 1 punkt 18) otrzymuje brzmienie:  

 

1. Odrabiać zadania domowe jako forma utrwalania materiału – na weekendy zadań domowych 

nie zadaje się z wyłączeniem przedmiotów realizowanych 1 godzinę lekcyjną tygodniowo. 

 

3) w rozdz. VII do § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

 

1. W razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji z wychowawcą, nauczycielem danego 

przedmiotu, pedagogiem. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się za 

pomocą rozmowy telefonicznej, kontaktu mailowego lub za pomocą dziennika 

elektronicznego. Można też ustalić termin spotkania telefonicznie.” 

4) po rozdz. VIII dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu:  

 

„NAUCZANIE  ZDALNE 

 

§ 1 

 

W przypadku zagrożenia zdrowia uczniów ze względu na sytuację epidemiologiczną Dyrektor 

szkoły może zawiesić zajęcia szkolne na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  
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1. Ww. zgoda i opinia mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub innych środków łączności. Treść tej zgody lub opinii powinna być utrwalona w 

formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

2. Zawieszenie ww. zajęć może dotyczyć danej grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

3. O zawieszeniu ww. zajęć Dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ 

rejestrujący. 

4. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych, Dyrektor 

szkoły odpowiada za  realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, tzw. „nauczanie zdalne”, określając obowiązki nauczycieli, pedagoga i logopedy 

szkolnego. W porozumieniu z nimi ustala zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów i przekazuje informacje rodzicom/opiekunom za pomocą e-dziennika lub strony 

internetowej szkoły. Dyrektor w czasie zdalnego nauczania: 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły 

za pomocą e-dziennika, strony internetowej szkoły, e-maila szkoły; 

2) koordynuje współpracą nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i 

możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów; 

3) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia 

tej oceny, a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 

4) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły; 

5) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym 

materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

6) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia; 

7) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

§ 2 

 

Zadania nauczycieli w okresie nauczania zdalnego: 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się zdalnie, za ich organizację oraz 

koordynację odpowiada Dyrektor szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do 

prawidłowego przebiegu procesu edukacji. 

3. Głosowanie odbywa się za pomocą poczty e-mail poprzez przesyłanie odpowiednich 

dokumentów. 

4. Rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego. 

Zobowiązany jest on do utrzymywania ścisłego kontaktu z nauczycielami uczącymi w 

jego klasie oraz rodzicami jego wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych 

Dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

 

W przypadku podjęcia nauczania zdalnego, zajęcia szkolne odbywają się w domu z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Lekcja on-line trwa 30 minut. Grono 
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pedagogiczne realizuje obowiązujące podstawy programowe w poszczególnych oddziałach klas, 

uwzględniając:  

1. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

2. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

3. nauczyciele korzystają ze zdalnych narzędzi pracy oraz komunikują się z rodzicami, 

opiekunami i uczniami za pomocą e-dziennika, e-maila, telefonicznie, platformy 

edukacyjnej Microsoft Teams lub innej, bezpiecznej i dostępnej dla uczniów formie; 

4. nauczyciel realizuje podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik zdalnego 

kształcenia (e-podręcznik, platformy edukacyjne, filmy edukacyjne, itp.) 

5. nauczyciel monitoruje postępy uczniów poprzez: 

1) przekazywanie przez ucznia nauczycielowi informacji zwrotnej, tj. pracy pisemnej, pracy 

plastycznej lub innej, poprzez platformy, e-dziennik, e-maila nauczyciela, 

2) informowanie ucznia o postępach w nauce w sposób ustalony przez nauczyciela,  

3) informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach za pomocą e-dziennika lub w inny 

ustalony przez nauczyciela sposób, 

4) informowanie uczniów o terminach przesyłania przez nich zadań, prac pisemnych, prac 

plastycznych, doświadczeń lub innych ustalonych przez nauczyciela, 

5) ćwiczenia z bieżących lekcji uczniowie odrabiają na bieżąco – „z dnia na dzień”. 

6. Zasady oceniania uczniów: 

1) Obowiązują dotychczasowe zasady oceniania.  

 
§ 4 

 
 

1. W czasie nauczania zdalnego uczeń ma odnotowaną obecność na zajęciach lekcyjnych, 

gdy jego aktywność jest widoczna poprzez: 

1) przesyłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, 

prezentacjami itp. Poleconymi przez nauczyciela, 

2) wypowiedzi ucznia na forum; 

3) udział w dyskusjach on-line; 

4) rozwiązywanie różnorodnych form quizów i testów; 

5) wypełnianie testów on-line; 

6) wysyłanie zdjęć swoich prac nauczycielowi. 

7) efekty pracy na różnych portalach społecznościowych pod kierunkiem nauczyciela: 

2. Uczniowie, którzy nie podejmują prób uczestniczenia w zajęcia i nie wykazują się 

aktywnością - nie uzyskują oceny pozytywnej. 

3. O pracach, które podlegają ocenie decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

Zadania wskazane przez nauczyciela uczeń wykonuje, przestrzegając ustalonych 

terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania prosi go o pomoc w 

rozwiązaniu napotkanego problemu. 

4. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach 

oceniania. 

5. Dopuszcza się możliwość zamieszczania dodatkowego materiału dla uczniów 

potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i 

umiejętności. 



4 

 

6. Podstawowymi kanałami komunikacji pomiędzy nauczycielem rodzicami i uczniami jest 

e-dziennik i e-mail oraz konsultacje on-line przy użyciu wybranego przez nauczyciela 

komunikatora. 

7. Ocenie podlegają: 

1) Notatka wykonana w zeszycie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela wysłana za pomocą 

zdjęcia, emaila, e-dziennika. 

2) Karta pracy po przerobieniu partii materiału – zapowiedziana kilka dni wcześniej, wysłana na 

konto ucznia lub rodzica, wykonana przez ucznia w określonym czasie i zwrócona w postaci: 

zdjęcia, pliku z rozwiązaniami. 

3) Odpowiedź pisemna na zadane pytanie lub określony temat (wypracowanie) zgodnie ze 

wskazówką. 

4) Praca domowa, np. wykonana w zeszycie ćwiczeń lub wykonana według wskazówek 

nauczyciela, wysłana w konkretnym terminie w postaci: zdjęcia , pliku ,maila.  

5) Wykonanie dodatkowej pracy - referat, prezentacja, ulotka - wysłane na konto nauczyciela.  

6) Wypowiedź w formie ustnej poprzez dostępne platformy i komunikatory. 

7) Ocenianie z plastyki, techniki :  ocena prac plastycznych i technicznych pod kątem realizacji 

tematu i wykorzystania określonych zagadnień plastycznych, estetyki, wykorzystania 

środków plastycznego wyrazu, oryginalności, pomysłowości.  

8) Ocenianie z muzyki:  prace teoretyczne dotyczące informacji z życia lub twórczości danego 

kompozytora, cech charakterystycznych danej epoki - gatunki i formy muzyczne,  prace 

dotyczące podstawowych pojęć muzycznych,  prace dotyczącą rytmu (pisanie 

elementarnych ćwiczeń rytmicznych w zeszycie do nut). 

9) Ocenianie z wychowania fizycznego: Poziom zaangażowania ucznia w wykonywanie 

samodzielnie ćwiczeń (potwierdzenie przez rodziców wykonywania  ćwiczeń - raz w 

miesiącu). 

10) W przypadku nieodrobienia zadania i nieprzesłania umówionej  pracy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

11) Oceny są wpisywane do e-dziennika do wiadomości ucznia i rodzica. 

8. Zasady poprawy ocen: 

1) Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu sprzed okresu nauczania zdalnego (dwa 

tygodnie przed) w formie ustnej lub pisemnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z 

nauczycielem. 

2) Sprawdzian z nauczania zdalnego uczeń ma prawo poprawić do trzech dni po 

otrzymaniu oceny w e-dzienniku, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 

9. Podczas zdalnego nauczania obowiązuje monitorowanie postępów uczniów na 

podstawie komunikacji z nimi na podstawie otrzymanych wykonanych zadań oraz 

skrupulatnego egzekwowania prac od uczniów. W razie braków następuje przypomnienie 

o wysłaniu zadanej pracy do nauczyciela (uczeń ma 2 dni na uzupełnienie zaległości).  

10. Jeżeli nie ma informacji zwrotnej nauczyciel informuje rodziców lub wychowawcę o braku 

współpracy ze strony ucznia.  

11. W czasie zdalnego nauczania istnieje możliwość konsultacji z wychowawcą, 

nauczycielem danego przedmiotu, pedagogiem. Preferowaną formą kontaktu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi jest rozmowa telefoniczna, kontakt mailowy lub za 

pomocą dziennika elektronicznego. 

12. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów w nauce na platformie. W razie potrzeby wysyła 

uczniom filmiki z wyjaśnieniami niezrozumiałych zagadnień. 
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§ 5 

 

 

Zasady oceniania zachowania uczniów w okresie zdalnego nauczania 

 

W trakcie trwania nauki zdalnej w klasach IV-VIII utrzymane zostaje punktowe ocenianie 

zachowania, a w edukacji wczesnoszkolnej ocena opisowa. Ocenie podlega: 

1. Punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line. 

2. Przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój. 

3. Przestrzeganie zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej. 

4. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line przez ucznia/rodzica. 

5. Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup wsparcia 

wśród społeczności szkolnej. 

6. Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi. 

7. Inicjowanie zadań (w tym zadań ruchowych), akcji edukacyjnych oraz inicjatyw 

integrujących uczniów, rodziców, nauczycieli. 

 

§ 6 

 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

I. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna – wniosek 

powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły,                     

a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub przynieść do szkoły w wersji 

papierowej . 

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi 

samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/opiekuna ucznia. 

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom/uczniowi. 

4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych 

wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia (Teams itp.). 

5. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,                     

w sytuacjach wyjątkowych egzamin może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie 

szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem 

zasad BHP. 

6. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 
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informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje                         

i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także 

zostaje dołączona do protokołu. 

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

1. W sytuacji uwag rodziców/opiekunów lub ucznia, co do zgodności z prawem i procedurą 

wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ 

opiekun lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub 

papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny. 

2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w przypadku uchybień, powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą 

elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. 

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,                     

w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje                          

i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także 

zostaje dołączona do protokołu. 

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, 

która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę 

zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line. 

III. Egzamin poprawkowy 

1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi 

samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/opiekuna ucznia. 

2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom/uczniowi. 

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe) i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia (np. 

Teams itp.). 

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,                     

w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym 

ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go                      

i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także 

zostaje dołączona do protokołu. 
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§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


