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UCHWAŁA Nr 76/2020/21 

Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej  nr 1 w Mosinie 

z dnia 27 października 2020 roku 

 
w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. 

 
Na podstawie art. 70 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020r. poz. 910 i 1378), Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 uchwala, co następuje: 

 

§1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W §51 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 

      „2a. Organizacja zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego.” 

2. W § 44 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:  

„2a. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, w ramach tej organizacji: 

1)  przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, 

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w 

formach pozaszkolnych, uwzględniając 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. 

4) Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz 

sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach. 

5) Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. 

6) Zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom możliwość konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach 

tych konsultacji. 

7) Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.” 

 

3. W §68 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

“3. W sytuacji nauczania zdalnego rodzic odpowiada za realizację zadań wykonywanych 

przez dziecko w domu. Ma również obowiązek zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi 

Szkoły wszelkie problemy techniczne napotkane podczas zajęć w trybie nauczania 

zdalnego (brak sprzętu lub internetu) i ustalić termin rozwiązania tych problemów.”  

 

4. W § 94 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 

„2a. W nauczaniu zdalnym nauczyciel powinien: 

1) Odbierać od dyrektora szkoły  informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w 
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okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

2) pracować z uczniami z wykorzystaniem platformy zoom.us, ale także innych platform 

edukacyjnych, wykorzystuje także różne zasoby internetowe środków masowego 

przekazu, instytucji kultury, e-podręczniki, platformy wydawnictw edukacyjnych itp. 

3) współpracować z innymi nauczycielami i dyrektorem szkoły przy ustalaniu 

tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach. 

Wpisywać planowane swoje działania w terminarzu w dzienniku elektronicznym, 

4) dbać o równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

5) uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego 

wysiłku, 

6) wpisywać zrealizowany temat lekcji lub zajęć do dziennika elektronicznego. Może 

również zaznaczać w dzienniku obecność uczniów na zajęciach online, traktując jej 

zapis jako informację o liczbie uczniów na danych zajęciach i częstotliwości logowania 

się uczniów. 

7) monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, w tym 

również informować uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o postępach ucznia w 

nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach. 

8) zapewnić każdemu uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom możliwość konsultacji w 

formie i terminach ustalonych z dyrektorem szkoły.” 

 

5. W §113 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. W czasie nauczania zdalnego uczniowie wykorzystują do pracy zdalnej komputery 

stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony wyposażone w mikrofon i kamerę. 

1) Pracują według określonego w terminarzu  dziennika elektronicznego  planu. 

2) Zapoznają się  z umieszczonymi przez nauczycieli wpisami dotyczącymi tematu zajęć, 

celó lekcji i kryteriów sukcesu oraz zadań, które uczniowie będą wykonywać na lekcji 

lub jako zadanie domowe. 

3) Jeżeli uczeń z jakiegoś powodu nie może uczestniczyć w zajęciach online może zawsze 

wykorzystać taki zapis przy lekcji do opracowania jej samodzielnie w późniejszym 

terminie. 

4) Logują się na lekcje o właściwej godzinie. Punktualność jest bardzo ważna. Pracuje na 

lekcji z włączoną kamerką i podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem. 

5) Dbają o przestrzeń, w której pracuje, nie je podczas lekcji i nie wykonuje innych 

domowych czynności. 

6) Dbają o kulturę wypowiedzi, słuchają nauczyciela, innych uczestników zajęć, 

wypowiadają się zachowując kolejność. Nie zakłócają wypowiedzi innych. 

7) Zachowanie uczniów podczas zajęć online będzie brane pod uwagę przy wystawieniu 

ocen zachowania przez wychowawców klas w porozumieniu z innymi nauczycielami i 

uczniami danego oddziału. 

8) Nauczyciel może opracować materiały dla uczniów w innej formie niż zajęcia online. 

Mogą to być materiały z e-podręczników, zasoby internetowe środków masowego 

przekazu, instytucji kultury, platformy wydawnictw edukacyjnych itp. 

9) Uczniowie wykonują również zadania domowe lub zadania przekazane przez 

nauczycieli w formach ustalonych przez nauczycieli. 

10) Określone zadania uczniowie przekazują nauczycielom we wskazanym terminie  jako 

załączniki poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub inne wskazane 

przez nauczyciela platformy. 

11) W przypadku trudności spowodowanych chorobą, awarią sprzętu lub niemożliwością 

skorzystania z komputera w wyznaczonym terminie, po uzyskaniu takiej informacji od 

rodziców, nauczyciel ustala z uczniem nowy termin wykonania zadania. 

12)  Wykonują prace samodzielnie. Plagiaty będą karane oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy.” 

 

6. W §122 dodaje się ustęp 7a w brzmieniu: 
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„7a. W nauczaniu zdalnym postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwację ich 

aktywności w czasie spotkań online. Nauczyciel udziela także ustnej lub pisemnej informacji 

zwrotnej (komentarza) do: odpowiedzi ustnych ucznia w czasie zajęć online, wypowiedzi 

uczniów na czacie tekstowym i w innych formach komunikowania się zdalnego oraz zadań 

i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.” 

 

7. W §124 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: 

„7. W nauczaniu zdalnym: 

1) W okresie nauczania zdalnego nauczyciel ocenia pracę ucznia z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela; jeżeli uczeń nie ma możliwości przekazania pracy w 

takiej formie, to nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi inną formę realizacji prac, 

2) Nauczyciel wybiera takie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz różnych 

aktywności uczniów, które są możliwe do realizacji w nauczaniu zdalnym, 

3) Praca zdalna na lekcjach wychowania fizycznego jest realizowana głównie z tej części 

podstawy programowej, która obejmuje przepisy gier zespołowych, historię Igrzysk 

Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej oraz innej wiedzy o sporcie.” 

 

8. W §133 dodaje się ustęp 19 w brzmieniu: 

„19. W nauczaniu zdalnym, przy wystawianiu oceny zachowania, nauczyciel bierze pod 

uwagę, czy: 

1) uczeń loguje się punktualnie 

2) nie udostępnia osobom postronnym loginów i haseł do platform edukacyjnych 

3) zachowuje te same zasady kultury osobistej, jak podczas zajęć stacjonarnych (jest w 

odpowiednim stroju, nie je w czasie lekcji, dba o właściwą formę wypowiedzi i 

dyskusji).” 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Pedagogicznej 
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