
 

Uchwała nr 1/17/2019/2020 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu 

z dnia 24 marca  2020 roku 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Na podstawie § 1 rozporządzenia MEN 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. z 2020 poz. 

493), uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1.  Zatwierdza się w zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego w Wieleniu, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Regina Dolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do uchwały nr 1/17/2019/2020 
Rady Pedagogicznej z dnia 24.03.2020 r. 

 

 

W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu dodaje się: 

 

Dział X  

Przepisy szczególne stosowane w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń. 

 

§ 124. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń prowadzi się kształcenie 

w formie zdalnej z  wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość. 

 

2.  Monitorowanie postępów, wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny, portale edukacyjne, pocztę elektroniczną, komunikatory, media społecznościowe 

lub telefonicznie. 

1) ocena postępów wiedzy i umiejętności uczniów musi uwzględniać: 

a) możliwości techniczne ucznia, w tym dostęp do Internetu oraz urządzeń umożliwiających 

komunikowanie się, 

b) możliwości rozwojowe uczniów. 

2) szczegółowe zasady monitorowania wiedzy i umiejętności oraz oceny postępów ucznia określają 

nauczyciele w załącznikach do przedmiotowych systemów oceniana, o których są zobowiązani 

poinformować rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny. 

3) ocenę zachowania określa wychowawca klasy na podstawie informacji o aktywności ucznia w trakcie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz na podstawie funkcjonowania ucznia przed 

lub po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

a) informacje o aktywności ucznia lub jej braku, w okresie funkcjonowania kształcenia zdalnego, 

wpisują poszczególni nauczyciele w formie uwag w dzienniku elektronicznym. 

 

3. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz jego aktywności odbywa się 

poprzez dziennik elektroniczny, a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie. 

 

4. Warunki i sposób ustalenia oceny klasyfikacyjnej rocznej z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania: 

 

1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń § 96. ust. 13, § 96. ust. 14 

oraz § 96. ust. 15 otrzymują brzmienie: 

13. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych poprzez odpowiedni wpis w dzienniku elektronicznym.   

14. Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych z poszczególnych     

przedmiotów i ocenie z zachowania przekazywane są rodzicom w formie elektronicznej 

(dziennik elektroniczny) co najmniej siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.   



15. Informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych/rocznych 

oraz nagannej ocenie zachowania przekazywana jest rodzicom w formie elektronicznej (dziennik 

elektroniczny) co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

Oprócz zapisu oceny niedostatecznej/nagannej w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela 

właściwego przedmiotu/wychowawcę, rodzic i uczeń informowani są również w postaci 

wiadomości o ocenie niedostatecznej/nagannej wysłanej przez wychowawcę klasy.  

Potwierdzeniem uzyskania takiej informacji jest fakt odbioru wiadomości przez rodzica. 

a) W sytuacji, gdy rodzice nie odbiorą wiadomości w dzienniku elektronicznym, informację 

o zagrożeniach przekazuje telefonicznie wychowawca klasy a fakt rozmowy odnotowuje 

w dzienniku elektronicznym. 

2) W sytuacji, gdy okres czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń przekracza jeden miesiąc nauki, 

zawieszeniu ulega zapis zawarty w § 91.  ust. 6, określający minimalną ilość ocen z zajęć 

edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym. 

3) Warunki i sposób ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zachowania pozostają niezmienione, powinny 

być jedynie dostosowane do nauczania i wychowania w trybie zdalnym. 

 

5. Warunki i sposób  przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń §. 104.1. oraz §.105.1. przyjmują 

brzmienie. 

 

§ 104. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów), złożony na piśmie do dyrektora szkoły, na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń, wniosek, o którym mowa 

w § 104. 1. Statutu szkoły, przesyłany jest drogą elektroniczną za pomocą dziennika 

elektronicznego lub poczty elektronicznej. 

 

§ 105. 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń, egzamin przeprowadzony 

będzie w trybie zdalnym, z zachowaniem procedur umożliwiających kontrolę samodzielności pracy 

zdającego. 

 

6. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu weryfikującego  

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń §.109.1. przyjmuje brzmienie. 

 



§ 109. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

1a) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń, sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia przeprowadzony będzie w trybie zdalnym, z zachowaniem procedur 

umożliwiających kontrolę samodzielności pracy zdającego. 

W trybie zdalnym przeprowadzone zostanie również głosowanie komisji w sprawie ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

7. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń §.115.2. oraz §.116.2. przyjmują 

brzmienie. 

 

§ 115.2. Uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o egzamin 

poprawkowy do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń, wniosek, o którym mowa 

w § 115. 2. Statutu szkoły, przesyłany jest drogą elektroniczną za pomocą dziennika 

elektronicznego lub poczty elektronicznej. 

 

§ 116.2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji 

4) W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych zagrożeń, egzamin przeprowadzony 

będzie w trybie zdalnym, z zachowaniem procedur umożliwiających kontrolę samodzielności pracy 

zdającego. 

 

 

 


