Uchwała podjęta w głosowaniu elektronicznym w dniu 23 marca 2020 r.

Uchwała nr 7/2019/2020
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie
z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmian zapisu w Statucie Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie
Na podstawie zapisu w rozd. 61 § 108 ust.6 Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Częstochowie Rada Pedagogiczna uchwala , co następuje:
§1
Uzupełnić § 78 o następujący zapis:
1. Ze względu na wprowadzenie na terenie naszego kraju stanu epidemii, który
uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły, ocenianie ucznia
metodami tradycyjnymi oraz koniecznością zachowania pełnej ochrony danych
osobowych wprowadzamy w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie dziennik
elektroniczny bez wykorzystania wszystkich funkcji dokumentu.
2. Od dnia 25 marca 2020 r. oceny odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych i w
dzienniku elektronicznym.
3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „–” w bieżącym oraz semestralnym
ocenianiu.
4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym w formie
cyfrowej, oceny klasyfikacyjne – w dzienniku i pozostałych dokumentach –
słownie, w pełnym brzmieniu.
5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia
uczniom i rodzicom na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a
także podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu
opracowanego przez Dyrekcję Szkoły lub podczas indywidualnych konsultacji.
6. Ocenie podlegają różne formy pracy ucznia i w zależności od rodzaju aktywności.
7. Od dnia 25 marca 2020 r. w dzienniku elektronicznym uzupełnia się tematykę zajęć z
poszczególnych przedmiotów oraz zamieszcza się frekwencję uczniów na zajęciach
prowadzonych zdalnie. Tematyka zajęć uwzględnia zmiany wprowadzone przez
nauczyciela w rozkładzie materiału na rok szkolny 2019/2020.
8. Pełna wersja dziennika elektronicznego będzie obowiązywać od dnia 1 września 2020
r. zgodnie z zasadami przyjętymi podczas pierwszego posiedzenia Rady
Pedagogicznej dla roku szkolnego 2020/2021.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. Zobowiązuje się Wychowawców klas
do poinformowania rodziców o zmianach w Statucie Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.
Janusz Sikorski
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Przewodniczący Rady Pedagogicznej
(-) Janusz Sikorski
(podpis + pieczęć)

Uchwała została przyjęta ilością głosów:
1. za: 18
2. przeciw: 0
3. wstrzymało się: 1
4. członków Rady Pedagogicznej: 31
5. obecnych: 19

