
Uchwała nr 3/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

z dnia 24 marca 2020r. 

w sprawie przyjęcia zmian w statucie na czas kształcenia na odległość 

 w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

 

 

Na podstawie rozporządzenie MEN z 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 Rada Pedagogiczna uchwala  

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Na czas kształcenia na odległość dokonuje zmian  w statucie szkoły. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w 

Płochocinie dokonuje się zmian w statucie szkoły na czas kształcenia na odległość: 

. 

1) § 67 ust.11 otrzymuje brzmienie: „Na czas kształcenia na odległość o bieżących 

postępach ucznia, jego rozwoju i o trudnościach w nauce rodzice informowani są za 

pomocą e-dziennika, korespondencji e-mail, rozmowy telefonicznej, połączenia on-

line”. 

2) § 67 ust.12 otrzymuje brzmienie: „W klasach I-VIII bieżące oceny z zajęć 

edukacyjnych zapisywane są w dzienniku lekcyjnym elektronicznym”. 

3) § 72 ust.11 pkt 1 otrzymuje brzmienie : „Odpowiedzi ustnej udzielonej poprzez 

łączenia on-line, rozmowy telefonicznej”. 

4) § 72 ust.11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Pisemnej kartkówki z maksymalnie trzech 

ostatnich zajęć oraz sprawdzianów wiadomości przeprowadzonych za pomocą sprzętu 

elektronicznego poprzez platformę edukacyjną, komunikator, pocztę e-mail”. 

5) § 72 ust.11 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Materiału przesłanego w postaci 

elektronicznej, skanu, zdjęcia, itp.” 

6) § 72 ust 19. otrzymuje brzmienie: „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 

techniki, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wywiązywanie się 

z obowiązków podczas kształcenia na odległość.”  

7) § 72 ust 21. dodaje się punkt 12 w brzmieniu: „Na czas kształcenia na odległość 

dopuszcza się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: test, 

quiz, projekt, odpowiedź ustna, wypowiedź pisemna, wytwór pracy własnej przekazane 

drogą elektroniczną.” 

8) § 72 dodaje się ustęp 27 w brzmieniu: „ Nauczyciel wskazuje źródła i materiały 

niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, które będą 

podstawą do monitorowania pracy ucznia i bieżącego oceniania. 


