
 

 

ANEKS DO STAUTU I WZO NA CZAS PANDEMII LUB INNYCH 

SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami). 

 

1. Formą pracy szkoły mogą być zajęcia realizowane zdalnie, w formie zajęć online w 

czasie rzeczywistym lub innych formach ustalonych przez dyrektora. 

2. Lekcja może trwać od 35 – 55 minut. 

3. Zajęcia w formie zdalnej odbywają się w ramach platformy MS-Teams, Moodle lub 

innych, zaakceptowanych przez dyrektora. 

4. Wycieczki, zewnętrzne  zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne są zawieszone do 

odwołania. 

5. Za zgodą dyrektora oraz rodziców, na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia 

prowadzone przez osoby z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 

objawów chorobowych). 

6. Podczas przerw obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. Zdjęcie maseczki lub 

przyłbicy w sali jest dopuszczalne tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

Utrzymywanie dystansu społecznego podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw zgodnie z 

zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS. 

7. Za brak maseczki obowiązują punkty ujemne w liczbie 50, przyznawane 

każdorazowo.  

8. Wychowawcy klas są zobowiązani do monitorowania funkcjonowania każdego ucznia 

w sytuacji zdalnego nauczania, w szczególności do zebrania informacji dotyczących 

możliwości sprzętowych ucznia. Wychowawcy przede wszystkim zwracają uwagę na 

powody nieobecności uczniów na zajęciach. O nieobecnościach rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia lub uczeń informują nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

oraz wychowawcę.  

9. W uzgodnieniu z wychowawcą, zwolnienia i usprawiedliwienia mogą być dostarczane 

w formie elektronicznej przez dziennik elektroniczny. 

10. Nauczyciel przedmiotu wpisuje temat lekcji, sprawdza obecność oraz wystawia oceny 

w dzienniku elektronicznym.  

11. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach online. W przypadku nieobecności 

uczeń informuje o tym nauczyciela przed lekcją i ustala indywidualnie formę 

zaliczenia zajęć. 



12. Zajęcia online odbywają się w kontakcie co najmniej głosowym. Uczeń ma obowiązek 

posiadania mikrofonu. Jeśli uczeń nie może połączyć się głosowo, nauczyciel może 

zobowiązać ucznia do zaliczenia lekcji w innym trybie. 

13. Wszelkie prace pisemne oraz ustne mogą odbywać się w formie tradycyjnej lub 

zdalnie w formie ustalonej przez nauczyciela. Sposób przekazania prac ustala 

nauczyciel. Termin zwrotu poprawionych prac może się wydłużyć o trzy dni. 

14. Rodzice są zobowiązani do stałego kontaktu z wychowawcą klasy oraz nauczycielami 

przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny. Zebrania z rodzicami oraz konsultacje 

mogą odbywać się zdalnie, w formie zatwierdzonej przez dyrektora.  

15. Wszelkie informacje wysłane do rodziców/ prawnych opiekunów oraz uczniów za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz platform edukacyjnych, uznaje się za 

dostarczone. 

 

 

Aneks wchodzi w życiu z dniem 1.09.2020 r.  


