
Załącznik do statutu (uzupełnienie w odniesieniu do art.98 ust. 1 pkt 4, pkt 5; pkt 6; pkt 7; pkt 8; pkt 17; pkt 

21; pkt 22; pkt 23; ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe), mający zastosowanie 

w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce oświatowej lub wprowadzenia hybrydowego sposobu 

nauczania: 

 

I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły odbywa się 

poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość. 

 Zajęcia prowadzone są przy użyciu platformy Office 365 oraz dziennika elektronicznego 

Librus. 

 Nauczyciel może zdecydować o wykorzystaniu innego komunikatora pod warunkiem nie 

umieszczania i nie przekazywania żadnych danych wrażliwych. 

 W razie potrzeby uczniom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny niezbędny  

do kontynuowania nauki w domu, na podstawie umowy użyczenia podpisanej  

z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia. 

 Istnieje możliwość zapewnienia miejsc do nauki na odległość na terenie szkoły  

z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa.  

II. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                                  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, czynności organów szkoły  

(Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców) mogą być realizowane za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. Treść podjętych działań powinna być utrwalona                                      

np. w formie protokołu. Możliwa jest również organizacja i realizacja działań w zakresie 

wolontariatu z  wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

III. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, organizację pracy szkoły opiera się 

na metodach i technikach kształcenia na odległość, o ile jest to możliwe. 

 Należy respektować wszelkie wcześniejsze postanowienia wynikające  

z organizowania na terenie szkoły pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

 Należy kontynuować zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego, które mogą być prowadzone zarówno zdalnie jak i na terenie 

szkoły, o czym zadecyduje dyrektor uwzględniając bezpieczeństwo 

 i predyspozycje ucznia oraz sugestie prowadzącego zajęcia. 



 Współpraca z poradniami i innymi instytucjami odbywać się będzie w drodze konsultacji 

i przekazywania materiałów w formie elektronicznej. 

IV. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod 

porozumiewania się na odległość.  

 Należy zapewnić uczniom bezpieczeństwo w sieci. 

 Należy zadbać o dostosowanie przekazywanych treści do wieku i predyspozycji uczniów 

oraz unikać przeciążania dzieci pracą przy komputerze. 

 W tym celu istnieje możliwość powołania przez dyrektora, w przypadku  zgłoszenie takiej 

potrzeby, specjalnych zespołów przedmiotowych do ewentualnej korekty materiału 

nauczania. 

 Należy umożliwić uczniom dostęp do zbiorów bibliotecznych zgodny  

z obowiązującymi na terenie szkoły procedurami. Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą 

odbywać się z wykorzystaniem technik i środków porozumiewania się na odległość 

we wcześniej wskazanym przez dyrektora  terminie. 

V. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 obowiązują następujące zasady 

w  zakresie warunków i sposobów oceniania i klasyfikowania uczniów. 

 Monitorowanie postępów ucznia odbywa się na bieżąco w formie przekazywania 

informacji o postępach w nauce oraz ocenach uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom 

prawnym w dzienniku elektronicznym, regularnie  

i terminowo, z zachowaniem poufności 

 Ocenia się konkretne działania ucznia. 

 Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem technik 

uczenia się na odległość. 

 Uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności, 

codziennego kontaktu z nauczycielem, a także do wykonywania poleceń i zadań. 

 Uczeń zobowiązany jest do stosowania się do zasad  poprawnego zachowania się podczas 

lekcji na odległość. 

 Nauczyciel ma prawo do postawienia nieobecności w przypadku braku jakiejkolwiek 

reakcji ze strony ucznia w czasie prowadzonych zajęć. 

 O podwyższenie przewidywanej klasyfikacyjnej/rocznej oceny może ubiegać się uczeń, 

który systematycznie uczestniczył w zajęciach na odległość, przystępował do większości 



sprawdzianów w pierwszym lub dodatkowym terminie, wykonywał prace w ściśle 

określonym przez nauczyciela terminie. 

 Nauczyciel przygotowuje dla ucznia, starającego się o podwyższenie 

klasyfikacyjnej/rocznej oceny, zestaw zadań, ćwiczeń i pytań zgodnie  

z wymaganiami na ocenę, o którą ubiega się uczeń i przeprowadza kontrolę wiedzy, 

i umiejętności na terenie szkoły,  w ściśle uzgodnionym terminie z zachowaniem wszelkich 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Czas trwania sprawdzianu nie powinien 

przekraczać 60 min. 

 W przypadku przedmiotów praktycznych tj. wychowanie  fizyczne, plastyka, muzyka 

i technika istnieje możliwość zaliczenia bieżącego materiału bądź jego fragmentu 

na terenie szkoły, w ściśle uzgodnionym terminie z zachowaniem wszelkich 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

 W przypadku pozostałych przedmiotów nauczyciel ma możliwość zdecydowania 

o przeprowadzeniu poprawy oceny bieżącego materiału bądź jego fragmentu na terenie 

szkoły, w ściśle uzgodnionym terminie z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa. 

 Wszelkie terminy i procedury trybu odwoławczego są jednakowe jak w nauczaniu 

stacjonarnym. 

 Nie ulegają zmianie zasady organizowania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu 

poprawkowego. 

 Nie ulegają zmianie zasady oceniania zachowania. 

 

 

 


