
Aneks nr 2 
 

Zmiany na podstawie: 
 

UCHWAŁA NR12/2019/2020 

Z DNIA 27.03.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian 

w 

STATUCIE SZKOŁY 

 

 

na podstawie: 

 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.201r.poz. 59), 

• Rozporządzenia  MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia                         

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem         

i zwalczaniem COVID-19.   

• Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                               

z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• 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 

• Statutu Szkoły Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w 

Zabrzu 

 

 

 

 

Dodano rozdział: 

 

Zasady kształcenia i oceniania na odległość w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

 

 

§ 100. 

 

1. Na czas kształcenia na odległość obowiązują następujące formy     

komunikowania się: 

 a) e-podręczniki i inne platformy edukacyjne, 

 b) e-dziennik (mobi Dziennik), 

 c) poczta elektroniczna e-mailowa, 

 d) telefon, 

 e) materiały w wersji papierowej. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami           

i uczniami. 



3. Kontaktując się z rodzicami oraz uczniami należy określić i podać do ich 

wiadomości sposoby komunikowania się, a także czas, kiedy nauczyciel jest 

dostępny dla rodziców i uczniów. 

 

§ 101. 

 

1. Ocenie podlegać mogą: 

 a) wypowiedzi pisemne (np. opowiadanie, rozprawka, itp.), 

 b) karty pracy, 

 c) quizy i testy (przygotowane przez nauczyciela na różnych platformach), 

 d) zadania domowe, 

 e) działania dodatkowe, np. prezentacje, plakaty. 

2. Poszczególne zadania, które podlegają ocenie oraz wagę danej oceny wskazuje 

nauczyciel danego przedmiotu. 

3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich 

możliwości psychofizyczne oraz możliwości techniczne do rozwiązywania 

określonych zadań w wersji elektronicznej. 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie 

nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego 

i do Internetu, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w wersji 

papierowej. 

 

§ 102. 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do: 

 a) regularnego sprawdzania wiadomości w systemie mobi Dziennika, 

b) zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi i wskazanymi 

przez nauczyciela, 

 c) wykonywania przesyłanych zadań i ćwiczeń samodzielnie, 

 d) odsyłania wykonanych prac w terminie wskazanym przez nauczyciela, 

          e) informowania nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania                                                                              

 w terminie i ustalenie wspólnie z nauczycielem nowego terminu, 

 f) podpisywania przesyłanych prac. 

2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie i formie ustalonej 

z nauczycielem. 

 

§ 103. 

 

1. Nauczyciel: 

 a) ocenia ucznia systematycznie, 

 b) uwzględnia dostosowania zawarte w opiniach i orzeczeniach PPP, 

 c) motywuje do systematycznej pracy, 

 d) koordynuje proces uczenia się, 

 e) udziela dodatkowych wskazówek, wyjaśnień, 

 f) wspiera w realizacji działań, 



 h) informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce w sposób wcześniej 

 ustalony przez nauczyciela. 

 

§ 104. 

 

 1. Zajęcia online mogą być przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu                           

 z uczniami i rodzicami. 

2. Brak udziału w zajęciach interaktywnych w czasie rzeczywistym zostanie 

usprawiedliwiony, jeżeli nieobecność ta będzie spowodowana trudnościami 

technicznymi lub innymi (np. koniecznością dzielenia komputera z innymi 

członkami rodziny) pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nauczycielowi. 

3. Wszelkie materiały udostępniane przez nauczyciela maję służyć wyłącznie 

nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. 

4. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności ucznia pozostają 

zgodne z zapisami w WO. 
  

 


