Zmiany do Statutu PSP w Uszwi z dn. 06.04.2020r.
w związku z czasową organizacją nauczania zdalnego

Podstawa prawna:
1.Art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
z późn. zm.2)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

I. Zasady organizacji nauczania oraz oceniania uczniów kl.I-VIII
w okresie pracy zdalnej w Szkole Podstawowej w Uszwi
1.Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin z zastosowaniem zasad:
- równomiernego obciążenia uczniów pracą w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
- uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego
wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- uwzględniania ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
2. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów nie ulegają zmianie, są zgodne
z aktualnie obowiązującym zapisami w statucie szkoły.
2.1. Przy ocenianiu zachowania ucznia będzie brane pod uwagę:
a) zachowanie ucznia w okresie poprzedzającym ograniczenie funkcjonowania szkoły,
b) funkcjonowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza:
- jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
- terminowe przesyłanie zadanych prac,
- samodzielną i systematyczną pracę,
- bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.
3. Zmianie ulegają formy i metody pracy z uczniami. Każdy nauczyciel dostosowuje je do:
- specyfiki nauczanego przedmiotu
- preferowanych przez siebie metod pracy zdalnej,

- możliwości psychofizycznych uczniów,
- warunków i sprzętu, którymi dysponuje nauczyciel i uczniowie.
4. Nauczyciele dostosowują swój system pracy do aktualnych potrzeb i możliwości
związanych z nauczaniem na odległość, a w szczególności:
a) wskazują dyrektorowi szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami, źródła i materiały
niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie
lub rodzice mogą korzystać;
b) współpracują z dyrektorem szkoły i z innymi nauczycielami w zakresie sposobu
monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach;
c)
współpracują z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami
w zapewnieniu uczniom warunków organizacji kształcenia dostosowanych do ich możliwości
psychofizycznych, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz posiadającym
opinie PPP,
d) zapewniają uczniom i rodzicom możliwość konsultacji w formie i terminach ustalonych
z dyrektorem szkoły.
5.Nauczyciele są zobowiązani do odbierania za pośrednictwem e-dziennika
wszelkich informacji od dyrektora szkoły dotyczących sposobu i trybu realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Odczytanie informacji potwierdza
zapoznanie się z treścią komunikatów.
II. Praca Rady Pedagogicznej.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje
zdalnie. Odbywa się to za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. Takie
rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji Rady Pedagogicznej bez obecności
nauczycieli w szkole, np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły czy uchwalania
zmian statutu. W tym przypadku wszystkie podjęte decyzje są utrwalone w formie protokołu.
III. Klasyfikacja i promowanie uczniów.
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów nie ulegają zmianie, są zgodne z aktualnie
obowiązującym zapisami w statucie szkoły. Zmianie ulega sposób komunikowania się między
szkołą, a rodzicami i uczniami.
1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o
grożących mu ocenach niedostatecznych lub nagannej ocenie z zachowania – informacja
przekazana za pośrednictwem e-dziennika. Odczytanie informacji będzie potwierdzeniem
zapoznania się z przewidywanymi niedostatecznymi ocenami z zajęć edukacyjnych lub oceną
naganną z zachowania.
2.Zasady klasyfikowania ucznia, który z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania są
zgodne z aktualnie obowiązującym zapisami w statucie szkoły. Zmianom ulega forma
informowania ucznia i jego rodziców o fakcie, że może on być nieklasyfikowany –
informacje za pośrednictwem e-dziennika, odczytanie informacji będzie potwierdzeniem
przyjęcia informacji.

3. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i
zachowania. Zmianom ulega forma informowania ucznia i jego rodziców -informacje za
pośrednictwem e-dziennika. Odczytanie informacji będzie potwierdzeniem zapoznania się z
przewidywanymi ocenami.
4. Za pośrednictwem e-dziennika uczeń i jego rodzice mogą wnosić do dyrektora szkoły
zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen. .
5. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny
klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo
zdawać egzamin poprawkowy - wszystkie uzgodnienia i terminy egzaminu poprawkowego
będą przekazywane uczniom i rodzicom za pośrednictwem e-dziennka.

