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UCHWAŁA NR  40/2019/2020 

Rady Pedagogicznej  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu 

z dnia 01 kwietnia 2020r. 

 
w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.                             
z 2019r. poz.1148 z późn. zm.) w związku Rozporządzeniem 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. 493, 530) uchwala się, co 
następuje:  

§ 1. 

W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 2 w Opolu  wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku                                       

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

1)  rodzice mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania 

rekrutacyjnego; 

2)  wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

oraz przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości także na stronie 

internetowej szkoły”. 

2) w § 34 w ust. 1 po pkt. 33 dodaje się pkt. 34 w brzmieniu: 

„34. 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”. 

 
3) w § 36 po ust. 21 dodaje się ust 22 w brzmieniu: 

„22. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rada Pedagogiczna może podejmować decyzje 

zdalnie za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób 

czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji.” 

4) w § 39 po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu: 

„ 1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  kolegialne organy Szkoły mogą pracować                           
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w trybie obiegowym, jednakże wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie 

protokołu, adnotacji lub w inny przyjęty sposób. 

 

5) w § 110 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadzonym nauczaniem zdalnym, 

wprowadza się na okres przejściowy zmiany w Przedmiotowych Systemach Oceniania                         

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa 

do kontynuowania”; 

„ 4b. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujmuje się                                    

w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.” 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r. 

  

 
……………………………………     …………………………………………… 

           Protokolant                            Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


