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Par.8 dopisano ust.4 i ust. 5 w brzmieniu:
4. Szkoła organizuje, poza nauczaniem stacjonarnym, nauczanie zdalne lub nauczanie
hybrydowe ( zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym).
5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania realizowane są
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Par.17 zmieniono ust.5
5. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia
lekcyjne z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, zajęć logopedycznych, zajęć
przedmiotowych prowadzonych z dzieckiem niepełnosprawnym.
ust. 5 brzmi:
5. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia
edukacyjne. Dopuszcza się dokumentowanie zajęć w dzienniku tradycyjnym w
uzasadnionych przypadkach.

Dopisano Par. 59 w brzmieniu:
1. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy:
1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz
realizowanie działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno –
terapeutycznym,
2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami, wychowawcami
pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi,
3) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych
działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów, wychowawców,
określonych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,
4) udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form
i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
5) uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego indywidualny program
edukacyjno – terapeutyczny oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu
funkcjonowania ucznia.
Kolejne paragrafy uzyskują numerację powiększoną o jeden.
Par. 89 zmieniono ust. 1
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych
po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
ust.1 brzmi:
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego
rodzic ucznia składa wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej ( e-dziennik).
Par. 90 zmieniono ust.1
1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń,
który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
ust.1 brzmi:
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w
uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

