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Aneks nr 3
do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
uchwalony dnia 25 marca 2020 r.

Uchwała nr 17/2019 /2020
Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zmian w statucie
Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19
( Dz. U. z 2020 poz. 493) Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 4

im. H.

Sienkiewicza w Zelowie uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. W rozdziale 4. § 34 dodano pkt 4 o następującej treści:
4. W uzasadnionych okolicznościach szkoła może prowadzić zdalne nauczanie.
1) W tym celu zostaje ustalony tygodniowy zakres treści nauczania uwzględniający
w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

2) Ustala się następujący sposób monitorowania postępów oraz weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów:
a) krótkie zadania bądź ćwiczenia albo inne czynności polecone przez nauczyciela;
b) testy umiejętności lub ćwiczenia sprawnościowe;
c) wytwory pracy uczniów;
d) prace pisemne, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania lub prace klasowe;
e) diagnozy wstępne lub badania wyników nauczania;
f) zadania domowe albo prace dodatkowe;
3) Informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
4) warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do
trybu ustalenia tej oceny a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach
pozaszkolnych odbywa się w sposób zdalny z zachowaniem procedur nauczania
tradycyjnego;
§2
Wynik głosowania przedstawia się następująco:
obecnych: 30
za:
30
przeciw:
0
wstrzymało się:0
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§4
Uchwała wchodzi w życie: 25 marca 2020 r.
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(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

