
UCHWAŁA NR 12/19/20 

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W CZEREMSZE 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej w Czeremsze 
 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  

– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się co następuje: 
 

 

§ 1 

W statucie Szkoły Podstawowej w Czeremsze wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 90  dodaje się § 90a w brzmieniu: 

„§90a.1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły organizuje reali-

zację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe.  

2. Dyrektor Szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postę-

pów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również in-

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

niego ocenach jak również koryguje tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w 

poszczególnych oddziałach klas. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizo-

wane w szczególności: 

1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl oraz materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu ob-

sługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach interneto-

wych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na 

stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egza-

minacyjnych, a także innych materiałów wskazanych przez nauczyciela w tym audycji 

prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwier-

dzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy 

ucznia; 

3) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich reali-

zacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę infor-

macji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku z mocą obowiązującą  

od 25 marca 2020 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

http://www.epodreczniki.pl/

