
Załącznik do uchwały nr 13/19/20 

Z dn. 7 maja 2020 r. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Mrzeżynie (t.uj. na podst. Uchwały nr 8/19/20 rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi z dn. 14.10.2019 r.)  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Po § 5 dodaje się § 5a ust. 1 i 2 o treści: 

§ 5a. 1.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 
ustalonego przez odpowiednie władze, dopuszcza się prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (tzw. nauczanie zdalne). 
2. Zasady prowadzenia zajęć na odległość wprowadza się w porozumieniu z nauczycielami na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów MEN i podaje do wiadomości uczniów i ich 
rodziców. 
 

2) W § 52 po ust. 7 dodaje się ust. 7a o treści: 

7a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ustalonego 
przez odpowiednie władze, dopuszcza się prowadzenie zebrań rady pedagogicznej z 

wykorzystaniem narządzi komunikacji elektronicznej, a także w trybie obiegowym. Treść 
podjętych w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, 
notatki, adnotacji lub w inny sposób. 
 

3) W § 72 w ust. 5 dodaje się pkt 13) o treści: 

13) rozsyłanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej materiałów promocyjnych szkół w sytuacji 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ustalonego przez 
odpowiednie władze, tj. podczas kształcenia na odległość. 
 

4) W § 85 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 o treści: 

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ustalonego 
przez odpowiednie władze, dopuszcza się prowadzenie zajęć w oddziałach przedszkolnych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając możliwości dzieci 
przedszkolnych.  
6. Zasady prowadzenia zajęć na odległość wprowadza się w porozumieniu z nauczycielami na 

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów MEN i podaje do wiadomości rodziców dzieci 

przedszkolnych. 

 

5) W § 128 po ust. 2. dodaje się ust. 2a i 2b o treści: 

2a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ustalonego 

przez odpowiednie władze, wprowadza się ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów na podstawie 

prac zleconych przez nauczyciela w komunikacji na odległość, a wykonanych przez uczniów na 

zasadach określonych przez nauczyciela.  

2b. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów nauczyciel określa w PSO i informuje o powstałych zmianach uczniów i rodziców.  

 

6) W § 137 po ust. 10  dodaje się ust. 11 o treści: 



11. Opisowa ocena klasyfikacyjna, ustalana podczas tzw. nauczania zdalnego, musi uwzględniać 

osiągnięcia ucznia zweryfikowane podczas nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym oraz jego 

zaangażowanie w pracę podczas nauczania na odległość. 

 

7) W § 138 po ust. 16 dodaje się ust. 17- 20 o treści: 

17. W przypadku realizacji tzw. nauczania zdalnego końcową (lub śródroczną) ocenę klasyfikacyjną 

nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu ustala na podstawie osiągnięć ucznia, 

zweryfikowanych podczas zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, uwzględniając 

zaangażowanie ucznia w zajęcia na odległość. 

18. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej podczas trwania tzw. nauczania zdalnego nauczyciel ma 

obowiązek uwzględnić możliwości edukacyjne oraz komunikacyjne ucznia (również w kontaktach na 

odległość). 

19. Tryb i zasady ustalania końcoworocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej, ustalone w statucie, 

zachowują ważność mimo obowiązującego czasowego zdalnego nauczania.  

20. W przypadku zajęć wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki lub innych, 

gdzie ocenie podlega praktyczna realizacja zajęć, a nie ma możliwości zweryfikowania wiedzy w ten 

sposób, nauczyciel ustala i podaje uczniom i rodzicom zasady, według których będzie oceniał 

osiągnięcia ucznia. 

 

8) W § 139. po ust. 1 dodaje się ust. 1a o treści: 

1a. W sytuacji konieczności ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania podczas tzw. nauczania 

zdalnego wychowawca ma obowiązek uwzględnić półroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania oraz 

zaangażowanie ucznia w pracę podczas nauczania zdalnego.  

 

9) W § 147 po ust. 11 dodaje się ust. 13 o treści: 

13. W przypadku realizacji tzw. nauczania zdalnego procedury i terminy, opisane w § 147, 

obowiązują, z tym że uczeń wniosek o podwyższenie oceny składa w formie elektronicznej.  

14. Sprawdzian, o którym mowa w § 147 ust. 9 w przypadku realizowania tzw. nauczania zdalnego 

odbywa się w formie rozmowy online lub testu pisemnego, rozwiązanego i przesłanego przez ucznia w 

ściśle określonym czasie (formę ustala nauczyciel z dyrektorem). 

 

10) W § 148 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 
formę zadań praktycznych.  
  

11) Po § 148 dodaje się § 148a i 148b o treści: 

§ 148a. Podczas realizacji tzw. nauczania zdalnego egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w §148,  
może być przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem komunikacji internetowej zarówno w części 
pisemnej, jak i ustnej.  
§ 148b. Termin i sposób organizacji egzaminu klasyfikacyjnego w formie zdalnej ustala dyrektor.  
 
12) W § 149 ust. 1 i 2 przyjmują brzmienie: 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 



w formie pisemnej złożonej osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres email 
szkoły (jeśli kontakt osobisty jest niemożliwy). 

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  
edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  
tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  
ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. Sprawdzian może zostać przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem komunikacji 
internetowej zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.  
 

13) W § 149 po ust. 4 dodaje się ust. 4a o treści: 

4a. Skład i zasady pracy komisji podczas tzw. nauczania zdalnego ustala dyrektor. 

 

 

14) W § 150 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.   W czasie 
tzw. nauczania zdalnego egzamin poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie z 
wykorzystaniem komunikacji internetowej zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  W czasie tzw. nauczania 
zdalnego formę egzaminu poprawkowego z ww. przedmiotów  nauczyciel ustala z 
dyrektorem.  


