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Uchwala nr 5/2020/2021 
Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Łysomicach 
z dnia 21.12.2020r. 

w sprawie: zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Łysomicach 

Na podstawie art. 80 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
P1·awo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§1 

W Statucie Szkoły Podstawowej w Łysomicach dokonuje się następujących 

zmian: 

I. Po § 12 dodaje się § 12 a i § 12 b w brzmieniu: 

,,§ 12a 

1. Zdalne nauczanie organizowane jest w sytuacjach szczególnych, na podstawie 
i w zakresie obowiązujących, odrębnych przepisów prawa. 

2. Organizację pracy szkoły w okresie obowiązywania nauczania realizowanego 
zdalnie określa szczegółowo dyrektor szkoły z uwzględnieniem wydanych 
przepisów prawa oraz możliwości technicznych i organizacyjnych szkoły, biorąc 
także pod uwagę możliwości i potrzeby uczniów i ich rodziców. 

3. W realizacji nauczania w fonnie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, 
w zakresie przydzielonych zadań. 

4. O przydziale zadań w okresie nauczania zdalnego decyduje dyrektor szkoły, biorąc 
pod uwagę kwalifikacje i możliwości nauczycieli. 

5. Planowane formy pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego nie powinny naruszać 
praw ucznia i praw dziecka oraz przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

6. Podejmując decyzję o zawieszeniu zajęć, dla danego oddziału/grupy realizującej 
nauczanie w formie zdalnej dyrektor określa szczegółową okresową organizację 
zajęć, w tym tygodniowy plan zajęć na okres realizacji nauczania zdalnego 
uwzględniający czas z wykorzystaniem technologii informacyjno 
komunikacyjnych oraz bez jej wykorzystania. 

7. Szczegółowa organizacja nauczania musi uwzględniać: 
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, 
4) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 
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5) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 
realizowanych zajęć, 

6) możliwości techniczne i organizacyjne dostępu do proponowanych form 
nauczania przez nauczycieli i uczniów, 

7) bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w procesie zdalnego nauczania 
i uczenia się, 

8. Dyrektor szkoły pozyskuje informacje od nauczycieli i rodziców o ich potrzebach 
związanych z organizacją zdalnego nauczania. 

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia możliwość 
korzystania w procesie nauczania i wychowania z infrastruktury informatycznej oraz 
internetu na terenie szkoły. 

10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje możliwość 
użyczania nauczycielom oraz rodzicom uczniów sprzętu niezbędnego do realizacji 
przez ucznia i nauczyciela zajęć w z wykorzystaniem technik kształcenia na 
odległość. 

11. Dyrektor przygotowuje szkołę, we współpracy z nauczycielami i organem 
prowadzącym, do korzystania z wybranego oprogramowania, platform 
e-leamingowych umożliwiających komunikację i zdalne prowadzenie zajęć. 

12. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami jest 
e-dziennik, poczta elektroniczna, platforma Teams. 

13. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez nauczycieli oraz rodziców, 
dotyczące funkcjonowania ucznia w okresie zdalnego nauczania i uczenia się 
powinny mieć formę pisemną. Za przyjęcie wiadomości uważa się odczytanie 
wiadomości przez rodzica w e-dzienniku. 

14. W szczególnych przypadkach wychowawca może w porozumieniu z rodzicem 
ustalić inny, bezpieczny i możliwy do udokumentowania sposób komunikacji 
i formy zdalnego uczenia się. 

§ 12b 

1. Podstawowym zadaniem szkoły w realizacji jej zadań i celów statutowych w czasie 
zdalnego nauczania jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w formach 
i terminach dostosowanych do ograniczeń nałożonych przepisami prawa w tym 
okresie. 

2. Programy nauczania wnioskowane do dopuszczenia przez dyrektora do realizacji od 
roku szkolnego 2020/21 powinny uwzględniać formy i zasady pracy 
z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych. 

3. Zajęcia obowiązkowe, określone w podstawie programowej realizowane są zgodnie 
z tygodniowym planem zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na czas zdalnego 
nauczama. 

4. Zajęcia realizowane są w formach wskazanych przez dyrektora szkoły 
w porozumieniu z nauczycielami. Jeżeli jest to możliwe, prowadzone są w formie: 

1) lekcji on-line, 
2) przekazywania infonnacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, 

platformy Teams, poczty oraz innych bezpiecznych komunikatorów, 
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zapewniających dostęp do zajęć dla każdego ucznia oraz ochronę danych 
osobowych nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie może z przyczyn obiektywnych 
skorzystać z ustalonej formy nauczania i uczenia się, sposób realizacji podstaw 
programowych, oceniania oraz komunikowania się nauczycieli z uczniem i rodzicem 
może być ustalany indywidualnie. 

6. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie 
przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe. 

7. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności 
ucznia w realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania 
i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego." 

2. W § 26 po ust. 9 dodaje się ust. 9a, 9b, 9c w brzmieniu: 

„9a. Podstawowym zadaniem nauczycieli realizujących zajęcia z uczmam1 
w formie zdalnej jest: 

1) opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły modyfikacji realizowanego 
programu nauczania lub programu zajęć, uwzględniającej formy i metody 
zdalnego nauczania i uczenia się; 

2) dostosowanie form i kryteriów oceniania do sytuacji zdalnego uczenia się 
i zakomunikowanie jej uczniom i rodzicom, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia; 

3) dostosowanie poziomu trudności zadań oraz fonny przekazywania wiedzy do 
potrzeb i możliwości uczniów, w tym w zakresie wskazanym w opiniach 
i orzeczeniach; 

4) przygotowywanie i przesyłanie uczniom zadań dostosowanych do ich potrzeb 
i możliwości; 

5) udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w realizacji podstawy programowej. 

9b. Informacje i zadania wysyłane do uczniów i rodziców w ramach nauczania 
zdalnego powinny być jednoznaczne, konkretne i realne do wykonania. W 
trudniejszych zadaniach wskazane jest umieszczenie komentarza ze wskazówkami 
lub instrukcją. 

9c. W przypadku trudności w realizacji zadań nauczyciel ma obowiązek 
w porozumieniu z rodzicami ucznia udzielić mu stosownej pomocy i wsparcia." 

3. W § 29 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) W okresie nauczania zadanego pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej 
klasy koordynuje wychowawca klasy za pomocą dziennika elektronicznego, poczty 
elektronicznej lub rozmów telefonicznych." 

4. W § 29 w ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
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„7) uzyskania informacji, czy uczeń posiada możliwość dostępu do dziennika 
elektronicznego oraz ustalonych komunikatorów, którymi przesyłane są 

zadania i prowadzone zajęcia on-line przez nauczycieli. W razie rozpoznanych 
trudności wychowawca, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, udziela 
uczniowi niezbędnego wsparcia." 

5. W § 40 po ust. 1 dodaje się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu: 

„2. Podczas nauki zdalnej uczeń ma te same obowiązki i prawa jak podczas nauki 
stacjonarnej. 

„3. Podczas lekcji prowadzonych on-line wszystkich uczestników spotkania obowiązuje 
netykieta oraz regulamin przebiegu zajęć on-line, jeśli taki został opracowany przez 
nauczyciela prowadzącego zajęcia i przedstawiony uczniom. 

„4. Zajęcia prowadzone on-line są przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. Udział w 
zajęciach on-line innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe 
jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia." 

6. Tytuł rozdział VIII otrzymuje brzmienie: 
„Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w trakcie nauki 

stacjonarnej oraz nauki zdalnej". 

7. W § 49, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,1. Każdy nauczyciel opracowuje przedmiotowe zasady oceniania (PZO) przedmiotu, 
którego naucza. PZO dotyczą nauki realizowanej w trybie stacjonarnym, jak i w trybie 
zdalnym. Nauczyciele tych samych przedmiotów mogą opracować wspólne zasady 

oceniania." 

8. W § 50 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Ocenianie zachowania w czasie nauki zdalnej: 

1) w czasie nauczania zdalnego zachowanie ucznia jest oceniane we wszystkich 
3 ustalonych obszarach (osiągnięcia, zachowania społeczne, kultura osobista) 

zgodnie z zasadami WZO; 

2) dodatkowo, ustalając ocenę śródroczną lub roczną, wychowawca może 
przyznać uczniowi punkty od O do 15 za pozytywną postawę podczas nauki 

zdalnej; 
3) pozostałe zapisy WZO w zakresie oceniania zachowania pozostają bez zmian i 
będą stosowane przez wychowawców zgodnie z zaangażowaniem i pracą ucznia 

bez rozróżniania pracy stacjonarnej i zdalnej." 
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§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

D ~l(TOR 
Szkoły Pods vowej w Lysomicach 

mgr n Kalinowslci 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 
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