
Aneks nr 7  

z dnia 23.04.2020 r. do Statutu Szkoły Podstawowej nr 47          
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 

Aneks obowiązuje na czas ograniczenia pracy szkoły. 

Podstawa prawna : 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                          

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 43). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                      

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 

Dział I Rozdz. 3. 

Paragraf 5, ust.10 -dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku     

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,w sytuacji losowej, za zgodą 

dyrektora szkoły, na podstawie umowy rodzicom ucznia może zostać wypożyczony sprzęt 

elektroniczny, który umożliwi naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod 

nauczania na odległość. 

 

Paragraf 6, ust.6 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku     

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły 

odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy prawo oświatowe.  

Paragraf 7, ust.1 pkt 28) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania szkoły realizuje się 

poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przyjmuje się w szczególności zajęcia prowadzone:  

1) z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;  

b) 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) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą 

dyrektora szkoły;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

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

przez uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczniów 

objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Dział II Rozdz. 1. 



Paragraf 13a –dodaje się w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności 

organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek 

mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów 

jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób 

czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub                

w inny sposób. 

Dział IV Rozdz. 1. 

Paragraf 27, ust.5 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku              

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizacja przebiega                              

w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania, poprzez wykorzystanie metod             

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie                    

z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe.  

Rozdz. 4. 

Paragraf 37, ust.10 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, biblioteka działa według 

zasad ustalonych  przez Dyrektora szkoły.  

Rozdz. 5. Paragraf 38, ust.8 –dodaje się zapis w brzmieniu  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń nie ma dostępu do 

opieki świetlicowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów nadrzędnych wydanych 

na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się z 

wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia 

przyjętych przez szkołę. 

 



Dział V Rozdz. 1. 

Paragraf 45, ust. 8 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczycieli, 

specjalistów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza oraz innych pracowników szkoły 

odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy prawo oświatowe. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do działań 

zapewniających uczniom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, 

źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi. 

Paragraf 46, ust.2 pkt 27) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 monitorowanie postępów 

uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce oraz ocenach, odbywa się                       
z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej. 

Paragraf 55, ust.3 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia  z nauczycielem 

biblioteki, mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub 

innych form kształcenia przyjętych przez szkołę. 

Rozdz.2 

Paragraf 62, ust.5 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła wspiera rodziców 

uczniów poprzez udostępnianie im materiałów, źródeł, narzędzi i technik umożliwiających 

nauczanie na odległość a także umożliwia we wskazanych przez dyrektora terminach                       

i formach konsultacje. 

Dział VI  



Paragraf 63, ust.1, pkt 19) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku              

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń ma prawo do takiej 

organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym stopniu co innym uczniom realizację 

podstawy programowej oraz uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę                        

z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia 

przyjętych przez szkołę.  

ust.3, pkt 16) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku              

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,uczeń ma obowiązek 

stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na odległość określonych 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tym szczególnie do przesyłania m.in. 

drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.  

Paragraf 64, ust.5, pkt 1) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,uczeń lub jego rodzic ma 

prawo odwołać się od kary zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zasady 

składania odwołania w tej formie ustala dyrektor szkoły.  

Dział VII  

Paragraf 67, ust.8 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku              

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ocena w zdalnym nauczaniu 

powinna być przekazywana indywidualnie i poufnie, za pomocą komentarza umieszczanego 

w formularzu zadań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w dzienniku 

elektronicznym; 

Paragraf 68 ust. 4 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ocenianie będzie przebiegało 

następująco: 



W klasach I-III: 

• kontakt poprzez założone przez wychowawców maile klasowe, komunikatory 

klasowe, Office 365 Microsoft Teams, wg indywidualnej formy przyjętej przez 

wychowawcę klasy oraz bieżący kontakt poprzez dziennik elektroniczny; 

• monitorowanie pracy uczniów poprzez odsyłane przez uczniów załączniki w formie 

zdjęć prac edukacyjnych, wytworów plastyczno - technicznych lub w innej formie 

zgodnej z możliwościami komunikatora lub strony internetowej;  
• oceny wystawiane będą za terminowe wywiązywanie się z zadanej pracy oraz za jej 

prawidłowe wykonanie. 

b) W klasach IV-VIII: 

• uczniowie wykonują w domu prace zadane przez nauczyciela; 
• uczniowie przesyłają wytwory pracy za pomocą dziennika elektronicznego, w formie 

np. zdjęć, dokumentów Word, prezentacji lub innego ustalonego z nauczycielem 

narzędzia komunikacji; 
• by sprawdzić czy zadawane uczniom zadania zostały wykonane, nauczyciele mogą 

robić krótkie testy sprawdzające; 
• zgodnie z zasadami oceniania z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych 

brana będzie pod uwagę: z wychowania fizycznego - aktywność (raz w tygodniu 

uczniowie otrzymują kartę aktywności ruchowej, na której rodzic dziecka potwierdza 

podjętą przez dziecko pracę), ocena wiadomości ucznia z zakresu bezpieczeństwa i 

edukacji zdrowotnej, z przedmiotów artystycznych – wykonanie prac zadanych przez 

nauczyciela i przesłanie zdjęcia lub nagrania wytworu; 
• oceny oraz informacje o postępach lub ich braku zamieszczane będą w e-dzienniku i 

komunikowane rodzicom tą samą drogą 
• nauczyciele, którzy wystawili oceny niedostateczne na I semestr zobowiązani są do 

ustalenia sposobu i formy zaliczenia wyznaczonego do poprawy materiału na czas 

zawieszenia zajęć. 

Nauczyciele będą brać pod uwagę możliwości i potrzeby psychofizyczne uczniów. 

 

Paragraf 80, ust. 9 –dodaje się zapis w brzmieniu: 



W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ocenianie z zachowania 

będzie przebiegało następująco: 

1. Czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych nie zwalnia uczniów od 

obowiązku szkolnego w postaci kształcenia na odległość. 

2. Codzienna aktywność i obowiązek uczniów w postaci logowania się w dzienniku 

elektronicznym lub innej zasugerowanej przez nauczyciela danego przedmiotu 

platformie będą miały wpływ na punktowy system zachowania i ocenę z zachowania 

na koniec semestru.  

3. W szczególności oceniane i punktowane będą takie działania jak: 

a) aktywny i systematyczny udział ucznia podczas zdalnego nauczania; 

b) rzetelność i terminowość w wywiązywaniu się z zadań; 

c) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania:  

- stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

- nieużywanie wulgaryzmów,  

- okazywanie sobie wzajemnego szacunku w relacjach rówieśniczych 

 - nieutrudnianie zdalnego procesu edukacyjnego (m.in. poprzez rozłączanie lekcji, 

kasowanie czy modyfikowanie wiadomości);  

- przestrzeganie zasad prywatności w relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń. 

       d) premiowanie (nagradzanie) dodatkowej aktywności ucznia. 

4) Podczas kształcenia na odległość zabrania się rozpowszechniania materiałów autorskich 

nauczycieli i uczniów oraz zapisywania na jakichkolwiek trwałych nośnikach wizerunku lub 

głosu nauczyciela i innych uczniów. 

PUNKTY DODATNIE 

Systematyczne logowanie się w dzienniku 
elektronicznym i udział w zdalnym nauczaniu. 

0-5 punktów 



Terminowe i rzetelne wywiązywanie się z zadań 
stawianych przez nauczycieli. 

0-5 punktów 

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania: - 
stosowanie zwrotów grzecznościowych, - nieużywanie 
wulgaryzmów, - okazywanie sobie wzajemnego 
szacunku w relacjach rówieśniczych, - nieutrudnianie 
zdalnego procesu edukacyjnego (m.in. poprzez 
rozłączanie lekcji, kasowanie czy modyfikowanie 
wiadomości); - przestrzeganie zasad prywatności w 
relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń.  

0-5 punktów 

Premiowanie (nagradzanie) dodatkowej aktywności 
ucznia(np. dodatkowe działania na zajęciach, udział w 
zadaniach dodatkowych).  

0-5 punktów 

 

PUNTY UJEMNE 

Nielogowanie się w dzienniku elektronicznym i brak 
udziału w zdalnym nauczaniu. 

-1 do -5 punktów  

Niewywiązywanie się z zadań stawianych przez 
nauczycieli. 

-1 do -5 punktów 

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania: - 
niestosowanie zwrotów grzecznościowych, - używanie 
wulgaryzmów, - nieokazywanie sobie wzajemnego 
szacunku w relacjach rówieśniczych, - utrudnianie 
zdalnego procesu edukacyjnego (m.in. poprzez 
rozłączanie lekcji, kasowanie czy modyfikowanie 
wiadomości); - nieprzestrzeganie zasad prywatności w 
relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń.  

-1 do -5 punktów 

5. Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: uczeń lub 

jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                      

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 7 dni po dokonanej klasyfikacji, a w przypadku 

sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wynikającego                      

z sytuacji losowej, w postaci skanu podpisanego pisma odwoławczego 

przesłanego na adres poczty elektronicznej szkoły. 

Paragraf 82, ust. 17 –dodaje się zapis w brzmieniu:  



W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku           

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły (także w formie elektronicznej, 

zdalnej, dopuszczonej przez ministerstwo/ określonej w odrębnych przepisach w wyjątkowej 

sytuacji wynikającej z organizacji pracy szkoły i obiektywnych wskazań uniemożliwiających 

przeprowadzenie egzaminu  w dotychczasowej formie).  

1. Forma elektroniczna egzaminu wymaga sprawnego łącza internetowego, sprzętu 

komputerowego, oraz oprogramowania umożliwiającego wizję i fonię w czasie 

rzeczywistym, w którym uczeń będzie odbywał egzamin.  

2. Szczegółowe warunki organizacji elektronicznej formy egzaminu określa dyrektor               

w ramach szczegółowej procedury udostępnionej uczniowi i jego rodzicom min. 3 dni 

przed terminem egzaminu.  

3. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie. 

W wyjątkowej sytuacji wynikającej ze zmian w organizacji pracy szkoły i obiektywnych 

wskazań uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu w dotychczasowej formie, 

dopuszcza się formę złożenia pisma w formie elektronicznej - podpisany skan 

dokumentu przesłanego do Dyrektora Szkoły na adres poczty elektronicznej szkoły 

najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego, rocznego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

4. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze 

jawnego głosowania zwykłą większością głosów. W sytuacjach szczególnych 

wynikających ze zmian w organizacji pracy szkoły Rada Pedagogiczna może 

głosować z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych w sposób określony 

szczegółowo przez Dyrektora Szkoły.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

informatyki, i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. W sytuacji okresowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem form i narzędzi elektronicznych 

zatwierdzonych przez Ministerstwo lub w przypadku braku takich wytycznych 

zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. Szczegółowe zasady korzystania podczas 

egzaminu z w/w narzędzi określa odrębna procedura.  



6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                   

w obecności – podczas egzaminu klasyfikacyjnego w formie zdalnej mogą być 

obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia. 

Paragraf 85, ust. 2 pkt 1) –dodaje się zapis w brzmieniu:  

W sytuacjach wynikających ze zmian w organizacji pracy szkoły (okresowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły), w warunkach szczególnych komisja wykorzystuje w tym celu 

nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne na zasadach zatwierdzonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

Ust.10 pkt 1) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W sytuacjach okresowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia (w wypadku egzaminu z użyciem form elektronicznych inne załączniki 

dopuszczone przez Ministerstwo/ określone w odrębnych przepisach w postaci skanów i/lub 

wydruków) i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

 

Paragraf 86 ust. 3 pkt 1) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców, w sytuacjach okresowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły, udostępnia się dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego i sprawdzającego, poprzez użycie w tym celu nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, na zasadach określonych przez dyrektora szkoły. 

 

Paragraf 88 ust. 2 pkt 1) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W sytuacji okresowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w wyjątkowych sytuacjach, 

egzamin przeprowadza się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej w formie 

zdalnej, dopuszczonej przez Ministerstwo, określonej w odrębnych przepisach lub                         

w przypadku braku takich przepisów w formie i zasadach zatwierdzonych przez Dyrektora 

Szkoły.  

 

 



Ust. 2 pkt 1) –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W wypadku egzaminu z użyciem form elektronicznych – TIK, inne załączniki dopuszczone 

przez Ministerstwo/ określone w odrębnych przepisach lub w przypadku braku takich 

wytycznych skany podpisanych pism, wydruki, oraz inne dokumenty w postaci nagrania na 

nośniku pamięci zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły.  

Dział VIII  

Paragraf 90, ust. 5 –dodaje się zapis w brzmieniu: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                    

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizacja 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odbywać się będzie z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie               

z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe.  

 

Aneks wprowadzono Uchwałą nr 10/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 

23.04.2020r 

 


