
 ANEKS  DO   STATUTU  nr 1. 

 

W statucie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w § 5 dodaje się ustęp 3 o następującej treści: „Działalność dydaktyczno-

wychowawcza szkoły w razie konieczności czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, organizowana może być w formie zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub w inny sposób realizacji tych zajęć”, 

 

2. w § 8 ust. 3 dodaje się punkty o następującej treści: 

13) „sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia”, 

14)„podejmowanie działań zapewniających szkole wspomaganie zewnętrzne 

odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły”, 

15)„ustalanie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczące bezpieczeństwa, 

w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych”, 

 

3. § 48 ust. 4 punkt 37 otrzymuje nową treść: 

 „prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego i zaleceniami dyrektora szkoły, w tym przygotowywanie sprawozdań 

z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; 

sprawozdania zawierają informacje o: 

1)realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym (co zostało 

zrealizowane) i jakościowym, 

2)realizacji programów własnych i innowacji, 

3)współpracy z rodzicami, 

4)współpracy ze środowiskiem, 

5)udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6)realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły”, 

4. w § 71 w ustępie 7 dodaje się punkt 12 o następującej treści:  

- „zdalna praca ucznia” , 

           5. w § 71 w ustępie 7dodaje się ustęp 17 o następującej treści: 

„Zasady oceniania sposobów monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i 

umiejętności ucznia podczas pracy zdalnej 

1) nauczyciel monitoruje postępy uczniów podczas nauki zdalnej 

2) sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności 

w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów 

3) nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności, oraz decyduje, które 

zadania będą podlegały ocenie 

4) wszystkie prace jakie zlecił nauczyciel uczniom jako obowiązkowe, podlegają 

ocenie 



5) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do INTERNETU 

6) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do 

INTERNETU lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel 

powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób 

7) w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za : 

- wypracowanie, 

- udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

- inne prace np. referaty, prezentacje, projekty itp., 

- rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

- wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

- odpowiedź ustną, 

- kartkówki i sprawdziany”. 

 


