Aneks nr 1/2020/2021
do Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia w
Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Pawłowicach
zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej
w dniu 18.11.2020 r.
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§ 1. W statucie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Pawłowicach wprowadza się następujące zmiany:
Lp.

Data wprowadzenia
zmiany:

Lokalizacja:

Zmiana

1

18.11.2020 r.

R XI, § 39, ust. 1, pkt. 3

Dodano: 3) prace pisemne muszą być poprawione w terminie do dwóch tygodni,
omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu na lekcji. W przypadku prac pisemnych
z języka polskiego dopuszcza się możliwość ich poprawy w ciągu czterech tygodni.
Ocenione prace kontrolne udostępnia się uczniom w czasie omawiania ich wyników na
lekcji, a rodzicom podczas konsultacji. Obniża się ocenę za prace pisemne napisane
niestarannie. W czasie nauczania zdalnego na polecenie nauczyciela uczeń ma
obowiązek wysłać pracę pisemną w formie dokumentu elektronicznego;

2

18.11.2020 r.

R XI, § 39, ust. 4

Dodano: 4. Postawa ucznia w czasie zajęć (różne formy aktywności) jest oceniana przy
pomocy punktów od minus 1 do plus 1 (-1 do +1). Punkty ujemne otrzymuje uczeń za
odmowę odpowiedzi ustnej, brak aktywności. W czasie nauczania zdalnego w
przypadku braku aktywności ucznia na zajęciach (brak reakcji słownej lub pisemnej na
pytania nauczyciela) mimo zalogowania na zajęciach uczniowi wpisuje się nieobecność
nieusprawiedliwioną.

3

18.11.2020 r.

R XI, § 39, ust. 5, pkt 13 Dodano: 13) W czasie nauczania zdalnego za prace pisemne niewysłane w czasie
i 14
wyznaczonym przez nauczyciela bez uzasadnionego usprawiedliwienia uczeń
otrzymuje 0 pkt. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć inną formę
i czas sprawdzenia wiedzy/umiejętności z treści objętych daną pracą pisemną.
14) W czasie zdalnego nauczania w przypadku wątpliwości co do samodzielności pracy
pisemnej ucznia nauczyciel może wyznaczyć inną formę zaliczenia tej pracy w terminie
uzgodnionym z uczniem.

4

18.11.2020 r.

R XI, § 45, ust. 5, pkt
12, 13

Dodano:
12) W czasie zdalnego nauczania przestrzeganie netykiety, np. przestrzeganie zasad
zdalnego nauczania, uczciwość, obowiązkowość, zaangażowanie w zajęcia (punkty
wystawiane przez wychowawcę na podst. informacji od nauczycieli) - 0-30 p.

5

18.11.2020 r.

R XI, § 45, ust. 6, pkt
17, lit. a-i

13) Aktywność na zajęciach indywidualnych ze specjalistą (np. zajęciach
rewalidacyjnych, z pedagogiem, z psychologiem, zajęciach na podst. IPET, zaj.
dydaktyczno-wyrównawczych) – 0-10 p.
Dodano:
17) Niewłaściwe zachowanie w czasie nauczania zdalnego:
a) nieprzestrzeganie netykiety, np. nieprzestrzeganie zasad kulturalnej rozmowy,
wydawanie niestosownych dźwięków, przerywanie wypowiedzi innym uczestnikom
itp.: -10 pkt.
b) przekazywanie danych umożliwiających zalogowanie do lekcji osobom
postronnym: -50 pkt.
c) wyciszanie głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia zdalne: -25 pkt.
d) nagrywanie, robienie zdjęć (zrzutów ekranu) i streamowanie bez zgody
nauczyciela: -30 pkt.
e) umieszczanie w swoim profilu zdjęć i grafik (awatar powinien zawierać tylko
inicjały ucznia): –10 pkt.
f) przesyłanie zdjęć pornograficznych, zbrodniarzy wojennych, przestępców, treści
nielegalnych i demoralizujących, podobizn osób postronnych bez ich formalnej
zgody na udostępnienie wizerunku: –20 pkt.
g) używanie modulatorów głosu: –20 pkt.
h) niereagowanie na polecenia nauczyciela, np. niewłączanie kamerek, mikrofonów:
–25 pkt.
i) udostępnianie innym uczniom swoich prac pisemnych zleconych do samodzielnego
wykonania – 10 pkt.
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