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Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej  w Somoninie 
Uchwała nr 18 / 2019 /2020 

Rady Pedagogicznej z dnia 30.03.2020 r. 
  
Uchwałą Rady Pedagogicznej: 

1) Zatwierdzono nowelizację Statutu dokonaną w związku: 
a) z ograniczeniami  w pracy szkoły spowodowanymi epidemią koronawirusa 

 COVID - 19 
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 
2) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), 
3) Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

4) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

5) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań…. (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 493) 

 
W Rozdziale 3 ORGANY SZKOŁY w §6 dotyczącym Rady Pedagogicznej dodaje się ust. 20  
o następującej treści: 
W sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach tego wymagających, zebrania Rady Pedagogicznej mogą 
odbywać się w formie wideokonferencji. 
 
W §6 dotyczącym Rady Pedagogicznej w ust. 20 dodaje się pkt.1 o następującej treści: 
W sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach tego wymagających istnieje możliwość zdalnego 
podejmowania uchwał. 
 
W §6 dotyczącym Rady Pedagogicznej w ust. 20 dodaje się pkt.2 o następującej treści: 
W sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach tego wymagających głosowania rady pedagogicznej w 
sprawach, do których ma zastosowanie jawność głosowania, mogą być także prowadzone w trybie on-
line w trakcie zebrania Rady Pedagogicznej prowadzonego w formie wideokonferencji lub poprzez 
przesłanie odpowiedzi poprzez dziennik elektroniczny.  
 
W §6 dotyczącym Rady Pedagogicznej w ust. 20 dodaje się pkt.3 o następującej treści: 
Quorum stwierdza się  na podstawie listy osób biorących udział w głosowaniu on-line.  
 
W Rozdziale 4 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w §12h wprowadza się 
ust.13 o następującej treści: 
W sytuacjach kryzysowych dopuszcza się/istnieje możliwość zdalnego nauczania z zastosowaniem 
platform i aplikacji edukacyjnych zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. Kwestie odnośnie takiego 
nauczania określają aktualne rozporządzenia dyrektora w związku z daną sytuacją kryzysową. 
 
W Rozdziale 7 WEWNATRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA w §25 ust. 2 wprowadza się 
pkt. 3 o następującej treści: 
W sytuacjach kryzysowych dopuszcza się/istnieje możliwość zdalnego oceniania. Kwestie odnośnie 
sposobów i form oceniania  określają aktualne rozporządzenia dyrektora w związku z daną sytuacją 
kryzysową. 
 
 
 
 


