
Uchwała nr  14/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Nowinach 
z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 
 

Na podstawie:  

 Art. 72 ust.1 oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), 

 art. 30b i 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

 Rozporządzenia MEN z 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 (Dz.U.2020, poz.493 ze zm.) 

 Uchwała Nr RG – XXXVI/448/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 roku. 
 Uchwała NR RG-XXIX/335/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2020 r. 

 
                                                                           § 1.  
W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:  

 
      W Rozdziale 1 „ Informacja o szkole” w § 2 „Informacje ogólne” dodano ust. 9 

9. Akt założycielski: Uchwała Nr RG – XXXVI/448/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 

listopada 2017 roku. 

W Rozdziale 1 „Informacja o szkole” w § 2 „Informacje ogólne” ust.5 przyjmuje 
brzmienie: 

5. Organem prowadzącym jest Gmina Nowiny. 
 

W Rozdziale 2 „Funkcjonowanie szkoły” w § 4 „Cele i zadania szkoły” dodaje się ust. 1a 

i 1b: 
 

1a. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w formie zdalnego 

nauczania z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

1b. Zajęcia z wykrzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane między 
innymi: 

1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
udostępnionej przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
www.epodreczniki.pl; 

2) z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministerstwu lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

3) z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) z wykorzystaniem edukacyjnych stron interentowych, programów edukacyjnych oraz 

podręczników szkolnych w formie elektronicznej; 

5) innych niż wymienione w pkt 1-4 materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

6) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia; 

7) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komunikatory, portale społecznościowe, 
poczta elektroniczna, platforma Microsoft Office 365, programy do wideokonferencji itp.) 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, 
w szczególności przez dziennik elektroniczny Librus i platformę Microsoft Office 365; 

http://www.epodreczniki.pl/


8) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez 

ucznia w domu za pomocą dziennika elektronicznego i  platformy Teams. 

 
W Rozdziale 3 „Organy szkoły i ich kompetencje” w §  17 zmieniono 

Dodano w ust.2 
W przypadku kształcenia na odległość lub innych wymagających tego sytuacjach zebrania rady 

pedagogicznej mogą się odbywać on-line. 
Ust.5 przyjmuje brzmienie: 

Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej i elektronicznej. 

Dodano ust.6 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad 
rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 7 
dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub 

w formie ogłoszenia w dzienniku elektronicznym. W przypadkach wyjątkowych termin 7-dniowy 
nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań 
zastępcę. W przypadku kształcenia na odległość zawiadomienie o terminie rady pedagogicznej 

jest wysyłane na adres mailowy nauczycieli lub zamieszczone w formie ogłoszenia na  

W Rozdziale 4 „Organizacja pracy  Szkoły” w § 28 

Dodano w ust.1 
… oraz systemie nauczania zdalnego. 
Dodano  ust.3 

      3. Lekcje  w czasie kształcenia na odległość może nagrywać wyłącznie nauczyciel.   

W Rozdziale 7 „Warunki i sposób oceniania uczniów” w § 78 dodano ust.9 

9. Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu na odległość – składa się tylko z części 

pisemnej. Uczeń pisze sprawdzian i przesyła do oceny metodą stosowaną w szkole w kształceniu na 

odległość. 

 

w § 75 dodano ust.9 

 
9. W przypadku kształcenia na odległość komisja może obradować zdalnie. 

w § 73 dodano ust.14 

14. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma 

możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do 

członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w nauczaniu zdalnym,  a komisja wspólnie decyduje 

o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza 

nauczyciel wskazany przez dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej. 

                                                                      § 2.  
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

                                                                      § 3.  
Uchwała wchodzi w życie w dniem 15 grudnia 2020 r.  
 

                                                                                  Przewodniczący  Rady Pedagogicznej 

                                                                                  Joanna Wojcieszyńska  
 

Za przyjęciem uchwały byli wszyscy obecni nauczyciele (59 osób) 
 


