UCHWAŁA NR 16 2019/2020
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły
Na podstawie art. 80 ust. 2 oraz art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) uchwala się co następuje :
§1
W Statucie Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Szkoła prowadzi działalność
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w formie zdalnego nauczania w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 szkoła
realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2) w § 6 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu ” Zajęcia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość mogą być realizowane między innymi:
a) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem
www.epodreczniki.pl,
b) z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w
tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych,
c) z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji
i radiofonii,
d) z wykorzystaniem edukacyjnych stron internetowych, programów edukacyjnych
oraz podręczników szkolnych w formie elektronicznej.
e) innych niż wymienione w lit. a–d materiałów wskazanych przez nauczyciela;
f) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do
oceny pracy ucznia;
g) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komunikatory, portale
społecznościowe, poczta elektroniczna, programy do wideokonferencji, itp.)
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, w
szczególności przez dziennik elektroniczny;
h) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez dziecko lub ucznia w domu za pomocą dziennika elektronicznego.

3) w § 32 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu ”W ramach nauki z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość oceny bieżące mogą być wystawiane uczniom
za:
a) odpowiedzi ustne w przypadku zajęć prowadzonych on-line;
b) testy, wypracowania, referaty przeprowadzone w formie elektronicznej przy użyciu
platform e-learningowych, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji
elektronicznej;
c) zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w tym zadań wykonywanych przy użyciu narzędzi
dostępnych
na platformach edukacyjnych;
d) aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu
video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z
wykorzystaniem czatu;
e) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela
czynności i prace wykonane przez uczniów.
4) w § 32 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu ” Ocena roczna zajęć uwzględnia
wszystkie oceny bieżące uzyskane przez uczniów klas I- VIII w roku szkolnym
2019/2020, w tym oceny uzyskane w wyniku kształcenia na odległość.”
5) w § 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu ” Roczna ocena zachowania
uwzględnia również systematyczność i zaangażowanie ucznia w realizację zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”
6) w § 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu ” Każdy rodzic ma możliwość
konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny lub
inny ustalony przez nauczyciela sposób.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Protokolant
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Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym dokonanym online zwykłą większością głosów.
Rada pedagogiczna liczy 37 członków. Obecnych na zebraniu rady poprzez komunikator
ZOOM było 35 członków. Za przyjęciem głosowało 35 osób, przeciw 0 osób,

wstrzymało się od głosowania 0 osób.

