
Załącznik do uchwały Nr 1/10/19/20 

Rady Pedagogicznej z dnia 5 maja 2020 r. 

 

NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W KOBIERNICACH 

 

Do rozdziału 4. Organizacja szkoły wprowadza się § 18 a w następującym brzmieniu: 

1. Na podstawie Rozporządzenia 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 

(Dz. U. poz. 493) w celu zapewnienia właściwego i skutecznego funkcjonowania szkoły 

w tym okresie dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej innym sposobem 

kształcenia. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

czynności organów tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą 

innych środków łączności. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być 

utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.  

 

Do rozdziału 6. Ocenianie wewnątrzszkolne wprowadza się § 58 a w następującym brzmieniu: 

1. Na podstawie Rozporządzenia 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 

(Dz. U. poz. 493) dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami sposób 

monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów.  Na podstawie tych ustaleń wydaje zarządzenie w sprawie sposobu organizacji 

kształcenia na odległość w  Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających 

z epidemii COVID-19. 

 



Do rozdziału 6. Ocenianie wewnątrzszkolne wprowadza się § 59 a w następującym brzmieniu: 

1. Na podstawie Rozporządzenia 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 

(Dz. U. poz. 493) dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami sposób 

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

przez niego ocenach. Na podstawie tych ustaleń wydaje zarządzenie w sprawie sposobu 

organizacji kształcenia na odległość w  Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki 

w Kobiernicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek 

oświatowych wynikających z epidemii COVID-19. 

 

 

 


