
 
UCHWAŁA  NR 17/2019/2020 

 
Rady  Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1   

im. Henryka Sienkiewicza  w  Turku 

 z  dnia  20 kwietnia  2020 r.   

 
W sprawie:  zmian w Statucie 

 
Na podstawie: Art. 82 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm..) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 
 
uchwala się co następuje: 

§ 1  

W Statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

 

1. Do § 25 . dodaje się ust. 5  w brzmieniu: 
 
W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły sposób dokumentowania 
realizacji zadań szkoły, w tym potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów 
nauczania oraz  przedmiotowego oceniania ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z 
nauczycielami zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
 

2.       Do § 79. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
 
W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania  szkoły  sposób  monitorowania 
postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania 
uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach 
oraz formy, metody i narzędzia realizacji podstawy programowej ustala dyrektor szko-
ły w porozumieniu z nauczycielami. 
 
 

3. Do § 89. dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 
 
W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły warunki i sposób prze-
prowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego ustala dyrektor 
szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

 

 

 



 

4. Do § 90. dodaje się ust. 13 w brzmieniu 
 
W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły warunki i sposób ustalania 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do 
trybu ustalania tej oceny ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

5. Do § 95. dodaje się ust. 16 w brzmieniu 
 
W  sytuacji  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły  sposób  przekazania  
świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły uczniom lub ich 
rodzicom ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

6.      Do § 96. dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły stosuje się obowiązujące 
przepisy prawa. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Elżbieta Pokojowa 


