
Uchwała nr VI/19/20 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 

im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r 

w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi  nr  341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie  

podstawa prawna : art. 72 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2020r. poz.374)  Rozporządzenie MEN 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 

 

§1 

Uchwala się zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 341  im. Twórców Literatury Dziecięcej w  Warszawie: 

1. W Źródłach prawa: 
 
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 374); 
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm.); 
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1287); 
 
 
2. W Rozdziale II  „ Cele i zadania szkoły.” dodaje się  § 10 a w brzmieniu: 
 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się 

kształcenie na odległość przez które należy rozumieć kształcenie 

z wykorzystaniem metod i technik na odległość dostępnymi środkami 

komunikacji, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych 

wskazanych przez nauczyciela. 

 
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą 

być w szczególności realizowane z wykorzystaniem: 

 

1) materiałów w postaci elektronicznej  dostępnych na stronach 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowej Komisji 

Edukacyjnej, sprawdzonych portali edukacyjnych i stron internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów; 



2) materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych 

telewizji publicznej i radiofonii; 

3) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

4) dziennika elektronicznego; 

5) mediów społecznościowych, komunikatorów, programów 

do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania 

z Internetu; 

6) informacji i materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie 

internetowej Szkoły; 

7) podręczników, ćwiczeń, kart pracy, będących w posiadaniu uczniów; 

8) kontaktu telefonicznego z nauczycielem; 

9) wydrukowanych przez Szkołę materiałów dla uczniów; 

 

3. Wykorzystuje się różne formy nauki: 

 

1) nauczanie synchroniczne, podczas którego uczeń  i nauczyciel są 

w bezpośrednim kontakcie w trakcie lekcji online; 

2) nauczanie asynchroniczne zakładające przekazywanie informacji 

bez bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie 

otrzymują informacje dotyczące materiału do nauki za pomocą Internetu 

poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, wirtualne lekcje, 

filmy, audiobooki, dyskusje online, zintegrowaną platformę edukacyjną 

epodreczniki.pl, dzienniki elektroniczne i inne zasoby, które wskaże 

nauczyciel; 

3) nauczanie w formie mieszanej.  

 

4. Dobór metod i technik na odległość powinien uwzględniać możliwości 

psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników procesu oraz zasadę 

równego dostępu i równego traktowania.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na odległość w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa dyrektor zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

3. W rozdziale III   „Organa Szkoły” w § 12  dodaje się pkt 11 w brzmieniu: Dyrektor 

w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania Szkoły odpowiada  za 

organizację realizacji zadań Szkoły  z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań 

 

4. W rozdziale IX „Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.” w § 86  dodaje się pkt 8 

w brzmieniu: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi 

dany oddział  za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  

potrzeby organizuje  spotkania on-line  nauczycieli, szczególnie w celu 



uzgodnienia tygodniowych zakresów treści nauczania i  monitorowania ilości 

zadań     przekazywanych uczniom oraz ustalenia rocznej oceny zachowania. 

 

5. W rozdziale VIII ” Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. „w § 71 dodaje się 

pkt 15.w brzmieniu: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

Szkoły przy ocenie zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego obecność, 

pilność, samodzielność i terminowość wykonywania zadań, zaangażowanie 

w zdalną pomoc kolegom w nauce. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca  2020  r. 

§ 3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Krystyna Gawrjołek 


