Uchwała Nr 11
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
im. św. Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie zmian w statucie :
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.( Dz. U. 2020 poz. 1356 ze zm.).
Wytycznych przeciw epidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art.
8a ust. 5 pkt. 2 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. 2019 poz.
59 oraz z 2020r poz. 322. 374, 567, 1337)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( dz. U. 2020r poz. 374)

§ 1.
Uchwala się następujące zmiany w statucie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad
Pilicą
W rozdziale IV w §1. Dodaje się pkt. 5a o treści „W przypadku zagrożenia wystąpienia
epidemii zajęcia wczesnego wspomagania mogą być realizowane na w formie zdalnej”
W rozdziale IV w §2. dodaje się pkt. 2a. o treści „ W przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego w oddziale przedszkolnym wprowadza się metody i techniki kształcenia
na odległość”.
W rozdziale IV w §4, dodaje się pkt. 2a. o treści „W stanie zagrożenia epidemiologicznego
w placówce dopuszcza się prowadzenie nauczanie w trzech formach, bezpośrednim kontakcie
dziecka z nauczycielem, hybrydowej ( mieszanej ) lub zdalnej.

W rozdziale IV w §4 dodaje się pkt. 2b o treści „ W przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego, szkoła zgodnie z zaleceniami MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Zdrowia” wprowadza metody i techniki kształcenia na odległość”
W Rozdział IV §8.dodaje się:
pkt.32 o treści ” zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra
Zdrowia” szkołą opracowała i wdrożyła procedury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
w czasie trwania epidemii.”
W rozdziale IV w §11 dodaje się pkt. 5a o treści „ w przypadku zagrożenia wystąpienia
epidemii zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze mogą być prowadzone w formie zdalnej”
W rozdziale IV w §20 pkt.14 otrzymuje brzmienie „ zasady organizacji internatu oraz
bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia epidemiologicznego określają odrębne przepisy”
§2.
Wykonanie

uchwały

powierza

się

Dyrektorowi

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyr Elżbieta Fałek
……………………………………….
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

