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§ 17. Zmienia się :
pkt 3. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik elektroniczny, w którym dokumentuje się
przebieg nauczania w danym roku szkolnym. W dzienniku elektronicznym odnotowuje się obecność
uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i
zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny z zachowania.
pkt 9. Szkoła prowadzi elektroniczny dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia
prowadzone z uczniami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan
pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę,
do której uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność
uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.
pkt 10. Szkoła prowadzi elektroniczne dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i
specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego,
dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Do tych dzienników wpisuje się w porządku
alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku
zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje obecność
uczniów na zajęciach.
pkt 11. Nauczyciel prowadzi elektroniczny dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dani 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, z poźn. zm.3). Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz
tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz
odnotowuje się obecność uczniów, z zastrzeżeniem pkt 1.
pkt 12. Pedagog, psycholog, logopeda zatrudniony w szkole prowadzi dziennik elektroniczny, do
którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych
dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w
szczególności pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz informacje o kontaktach z osobami i
instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

§ 29
1. 1) usuwa się pkt f) - prowadzi zeszyt wychowawcy klasowego, w którym odnotowywane są tak
pozytywne jak i negatywne informacje o uczniu;
§ 37
Zmienia się pkt 1
1) b) oceny bieżące wpisywane są bezpośrednio do dziennika elektronicznego przez nauczyciela
danego przedmiotu

§ 56
usuwa się pkt 24) nosić dzienniczek ucznia lub zeszyt korespondencji

§ 58.
Zmienia się pkt 2
Wszystkie pochwały wpisywane są do dziennika elektronicznego
Zmienia się:
pkt 4.
1) upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy z jednoczesnym wpisem do dziennika
elektronicznego
2) nagana dyrektora szkoły na forum klasy z jednoczesnym wpisem do dziennika
elektronicznego
pkt 7. Wszystkie kary wpisywane są do dziennika elektronicznego
§ 61
pkt 2.
dodaje się: 23) regularnego logowania się na dziennik elektroniczny w celu sprawdzania bieżących
informacji oraz wiadomości, a także monitorowania bieżących wyników w nauce.

Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły dodaje się :
§ 27 Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Zadania Dyrektora :
1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej
jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
2. koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i
możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów uczęszczających na zajęcia
rewalidacyjne
3. ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w
poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu
dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
4. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o
postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
5. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
6. wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym
materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
7. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym
zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w
szczególności:
1. z wykorzystaniem:
1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub
przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okręgowych komisji egzaminacyjnych,
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
4) innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających
zapoznaniesię ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między
nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
dziecko lub ucznia w domu.
Aktywności ucznia stanowiące podstawę do oceniania:
1. Potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem i samodzielna praca;
1). przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami,
prezentacjami;
2). wypowiedź ucznia na forum;
3). udział w dyskusjach on-line;
4). rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów
5). testy on-line
6). zdjęcia prac
7). efekty pracy na różnych portalach pod kierunkiem nauczyciela
2. O pracach, które podlegają ocenie decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zadania
wskazaneprzez nauczyciela uczeń wykonuje , przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku
niemożności wykonania zadania prosi go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.
3. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania
4. Podstawowymi kanałami komunikacji pomiędzy nauczycielem rodzicami i uczniami jest e-dziennik i
e-mail oraz konsultacje on-line przy użyciu wybranego przez nauczyciela komunikatora.

