Aneks nr 3
do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży
z dn. 25. 10. 2017 roku

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży wprowadza się
następujące zmiany:

1) W dziale IV Organizacja pracy szkoły dodaje się:
Rozdział 17 Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii w brzmieniu:
§ 71
1. W czasie pandemii, gdy funkcjonowanie szkoły nie jest czasowo ograniczone albo
zawieszone, szkoła pracuje stacjonarnie w reżimie sanitarnym- stosuje się przepisy odrębne
dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie
całego kraju ustanowione przez prezesa rady ministrów, a także wytyczne ministra zdrowia,
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego udostępnione na stronie urzędu ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
2. Dyrektor szkoły, w sytuacji o której mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w regulaminie
określa szczegółową organizację pracy szkoły, w tym w szczególności ustala zasady
bezpiecznego, zgodnego z wytycznymi reżimu sanitarnego, zachowania uczniów na zajęciach
lekcyjnych i na przerwie, w szatni, w bibliotece, na stołówce, przy wchodzeniu i wychodzeniu
ze szkoły oraz procedury postępowania z uczniem i pracownikiem, u którego zaobserwowano
objawy zakażenia górnych dróg oddechowych.

§ 72
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę
aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może być zagrożone zdrowie uczniów, może na
czas oznaczony zawiesić wszystkie zajęcia lub część zajęć w szkole.

2. W sytuacji , o której mowa w ust 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, a pozostała część zajęć prowadzona jest zgodnie z
odrębnymi przepisami prawa, w tym z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
3. Dyrektor w drodze zarządzenia w regulaminie określa szczegółową organizację pracy szkoły,
w tym realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
w szczególności ustala:
1) technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do
realizacji zajęć, w tym zajęć na platformie do zdalnego nauczania oraz do przekazywania
komunikatów i wiadomości dla rodziców i uczniów;
2) tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
oraz zasady przekazywania przez nauczycieli tygodniowych zakresów treści nauczania
zajęć wynikających z ramowych planów nauczania;
3) zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii
informacyjno-komunikacyjnych;
4) sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach prowadzonych za pomocą
metod i technik kształcenia na odległość oraz sposób i termin usprawiedliwiania
nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
5) harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych
klasach
6) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów

