
Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 39 im. Stanisława Moniuszki 

w Kielcach na podstawie Rozporządzenia 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 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z  sytuacją 

uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole 

z przyczyn niezależnych, dyrektor organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”: 

1. Dyrektor przekazuje informacje nauczycielom i rodzicom za pomocą e-dziennika, e-

maila, strony internetowej. 

2. Dyrektor i Grono Pedagogiczne realizują obowiązujące podstawy programowe 

w poszczególnych oddziałach uwzględniając: 

a) równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

f) komunikację nauczycieli z rodzicami za pomocą e-dziennika,  e-maila, platformy 

edukacyjnej lub innej bezpiecznej i dostępnej dla uczniów formy komunikacji, 

g) realizację podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik zdalnego 

kształcenia w szczególności platformy edukacyjnej zarządzanej przez domenę 

sp39kielce.pl i innych – wskazanych przez nauczyciela uczącego. 

3. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów poprzez: 

a) aktywny udział w zajęciach online, 

b) zlecone zadania w postaci ćwiczeń, kart pracy, poleceń, projektów lub inne 

wskazane przez nauczyciela, 

c) sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą informacji 

zwrotnej na podstawie odpowiedzi ustnej podczas zajęć online, sprawdzianu, testu, 

kartkówki, wypracowania. 

4. Nauczyciel informuje uczniów o terminach przesyłania zleconych przez niego zadań.  

5. Zasady oceniania uczniów : 



a) zmianie ulega waga oceny sprawdzianu – waga 2, 

b) pozostałe formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów (np. kartkówka, 

odpowiedź ustna, praca domowa, praca na lekcji) obowiązują według istniejących 

zapisów statutowych, 

c) wobec nieuwzględnionych w aneksie form sprawdzania wiedzy mają zastosowania 

zapisy WSO i PSO.  

6. Nauczyciele oceniając ucznia, są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych predyspozycji ucznia; w sposób szczególny w przypadku, gdzie 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dotyczy ucznia objętego pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych). Dla uczniów z orzeczeniem Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciele przygotowują i wysyłają indywidualne 

zestawy zadań dostosowane do możliwości ucznia na podstawie IPET-u. 

7. Frekwencja  podczas kształcenia na odległość: 

a) uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach online zgodnie z tygodniowym 

rozkładem zajęć, ewentualne nieobecności lub brak kontaktu z uczniem będą na 

bieżąco odnotowywane przez nauczyciela przedmiotu, 

b) w przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub dostępem do Internetu 

fakt ten rodzic powinien niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi 

uczącemu. 

 

Aneks obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r. 

 


