Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej:
1.W rozdz. 2 § 3 punkt 4 podpunkt 1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i
umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; zastępuje się zapisem:
1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły a w okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania
jednostki systemu oświaty realizowanie zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

2. W rozdz. 2 § 3 punkt 5 podpunkt 2) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów
nauczania; zyskuje brzmienie 2) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów
nauczania a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły - metod i technik
kształcenia na odległość.

3.W rozdz. 2 § 3 punkt 8 podpunkt 5) tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zastępuje się zapisem: 5) tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz tygodniowy rozkład zajęć w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły do zrealizowania w poszczególnych
oddziałach klas ustala Dyrektor szkoły, uwzględniając: równomierne obciążenie uczniów w
poszczególnych dniach tygodnia; zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

możliwości

psychofizyczne uczniów; łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i
bez ich użycia; ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. W przypadku dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju,
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi zajęcia
nauczania zdalnego mogą być realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych
materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

4.W rozdz. 2 § 4 punkt 2 W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom
uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. zyskuje brzmienie: 2

W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń oraz telefonicznie lub on- line.

5.W rozdz. 2 § 6 punkt 1 podpunkt 11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny
pracy umysłowej uczniów; zastępuje się zapisem: 11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych
do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, a w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły uwzględnienie zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń
umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dobór narzędzi przy zastosowaniu metod

nauczania na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu
korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap
rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

6.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
zastępuje się zapisem 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; czuwanie
nad prawidłowym przebiegiem nauczania zdalnego, koordynowanie działań nauczycieli w
okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania szkoły.

7.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 23) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania
szkolnego planu nauczania, a w nim dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym
tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych; zastępuje się zapisem 23)
ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, a w nim dla
poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego wymiaru godzin
poszczególnych zajęć edukacyjnych, a w okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania
szkoły modyfikowanie planu nauczania i dostosowanie go do panującej sytuacji.

8.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 27) zezwalanie na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki
poza szkołą; zastępuje się zapisem 27) zezwalanie na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki

poza szkołą a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zobowiązanie ucznia do
realizowania nauczania zdalnego.

9.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 51) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich
warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
zastępuje się zapisem: 51) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych również w
trakcie prowadzenia nauczania na odległość.

10.W rozdz. 3 § 8 dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu: Zarządzenia Dyrektora mogą
być ogłaszane drogą telefoniczną, mailową lub poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.

11.W rozdz. 3 § 15 punkt 3 Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty
w domu dziecka mają na celu:
1)umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i
szkoły;
2)zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego
sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego;
3)uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności,
specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności. zastępuje się zapisem: 3 Zebrania
rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka, rozmowy
telefoniczne, kontakty drogą elektroniczną, mają na celu:
1) umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi
klasy i szkoły;
2) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci,
nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania
zewnętrznego;

3) uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów
i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.

12.W rozdz. 4 § 17 punkt 5 Organizację pracy poszczególnych klas (oddziałów) określa
tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustalony przez
dyrektora szkoły. zastępuje się zapisem: 5 Organizację pracy poszczególnych klas (oddziałów)
określa tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustalony
przez dyrektora szkoły. Plan może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości
uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

13.W rozdz. 4 § 20 w punkcie 2 dodaje się podpunkt 4 o następującym brzmieniu: Nauka
prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych
przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji
Publicznej i Polskiego Radia, dopuszcza się stosowanie videokonferencji, komunikatorów
internetowych, platform edukacyjnych, programów umożliwiających kontakt z uczniem i
sprawdzenie jego wiedzy.

14.W rozdz. 4 § 20 w punkcie 3 dodaje się podpunkt 3a w następującym brzmieniu: w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły czas trwania zajęć jest dostosowywany do metod
i form nauczania na odległość.

15.W rozdz. 5 § 27 punkt 2 podpunkt 1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do
prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowania ich zgodnie z
tygodniowym rozkładem zajęć oraz zasadami i metodami współczesnej dydaktyki; zastępuje się
zapisem 1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia każdego typu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowania ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz
zasadami i metodami współczesnej dydaktyki, również zajęć prowadzonych zdalnie.

16.W rozdz. 5 § 27 punkt 2 podpunkt 3) informowanie rodziców, uczniów oraz wychowawcę
klasy, dyrektora a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno- wychowawczych swoich
uczniów; zastępuje się zapisem 3) informowanie rodziców, uczniów oraz wychowawcę klasy,
dyrektora a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno- wychowawczych swoich
uczniów. Umożliwienie rodzicom lub opiekunom prawnym uzyskania informacji o postępach
uczniów drogą telefoniczną lub mailową.

17.W rozdz. 5 § 27 punkt 6 podpunkt 15) zapoznanie uczniów z zakresem realizacji podstaw
programowych na dany rok szkolny w każdej klasie, wybranym programem nauczania dla
danego przedmiotu oraz obowiązującym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami
edukacyjnymi; zastępuje się zapisem 15) zapoznanie uczniów z zakresem realizacji podstaw
programowych na dany rok szkolny w każdej klasie, wybranym programem nauczania dla
danego przedmiotu oraz obowiązującym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami
edukacyjnymi; w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciel ma prawo
do przesunięcia treści podstawy programowej zaplanowanych na dany rok szkolny do klasy
programowo wyższej.

18.W rozdz. 5 § 28 do punktu 2 podpunkt 1 dopisuje się podpunkt 1e) w następującym
brzmieniu: monitorowanie udziału uczniów w zdalnym nauczaniu, zgłaszanie Dyrektorowi
problemów technicznych i organizacyjnych.

19.W rozdz. 5 § 28 dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu: wychowawcy organizują
konsultacje telefoniczne lub on- line, podczas których udzielają rodzicom informacji dotyczących
postępów w nauce ich dzieci.

20.W rozdz. 6 § 34 w punkcie 4 dodaje się punkt 4a w następującym brzmieniu: W okresie czasowego
zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, ocenę z zachowania

wystawia wychowawca klasy, uwzględniając aktywność ucznia w czasie stacjonarnego
funkcjonowania placówki.

21.W rozdz. 6 § 36 w punkcie 1 dodaje się podpunkt 8 w następującym brzmieniu: za pomocą
komunikatorów internetowych.

22.W rozdz. 6 § 36 punkt 8 Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane
roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom na ogólnych
spotkaniach z wychowawcą klasy. zastępuje się zapisem 8 Wyniki oceniania bieżącego,
śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są
podawane rodzicom na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. W okresie czasowego
zawieszenia funkcjonowania szkoły mogą być podawane telefonicznie lub mailowo.

23.W rozdz. 6 § 36 punkt 9 Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację
zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, informacje o frekwencji
oraz ewentualne uwagi nauczycieli. zastępuje się zapisem: 9 Wychowawcy przygotowują dla
rodziców pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i
zachowania, informacje o frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli. W okresie czasowego
zawieszenia

funkcjonowania szkoły informacja

taka może zostać przekazana drogą

elektroniczną.

24.W rozdz. 6 § 36 punkt 10 Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji
nauczania i są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). zastępuje
się zapisem 10 Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji nauczania i są
jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). Dokumentacja jest
prowadzona przez nauczyciela przedmiotu i kontrolowana przez Dyrektora.

25.W rozdz. 6 § 36 punkt 14 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są
zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
zastępuje się zapisem 14 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są
zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
Termin ten może ulec przesunięciu ze względu na wyjątkowe okoliczności związane np. z
okresem czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły.

26.W rozdz. 6 § 36 punkt 15 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców
(prawnych opiekunów), pisemnie za potwierdzeniem, o przewidywanych dla uczniów rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a uczniów i ich rodziców o przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. zastępuje się zapisem 15 Przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż miesiąc,
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów), pisemnie
za potwierdzeniem, o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, a uczniów i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. Termin ten może ulec przesunięciu ze względu na wyjątkowe okoliczności związane
np. z okresem czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły. W zaistniałych okolicznościach
informacja do rodziców może zostać przekazana drogą elektroniczną.

27.W rozdz. 6 § 36 punkt 16 W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na
spotkaniu wychowawca, za pośrednictwem dziecka lub w ostateczności sekretariatu szkoły
wysyła pismo informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania. Jeżeli pismo przekazuje dziecko, wówczas rodzice mają obowiązek je podpisać i
oddać wychowawcy. zastępuje się zapisem 16 W przypadku nieobecności rodziców (prawnych
opiekunów) na spotkaniu wychowawca, za pośrednictwem dziecka lub w ostateczności
sekretariatu szkoły wysyła pismo informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i zachowania. Jeżeli pismo przekazuje dziecko, wówczas rodzice mają

obowiązek je podpisać i oddać wychowawcy; ze względu na wyjątkowe okoliczności związane
np. z okresem czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły wychowawca może przekazać
taką informację za pomocą telefonu, maila lub tradycyjnej poczty.

28.W rozdz. 6 § 37 w podpunkcie 12 dodaje się podpunkt 22 w następującym brzmieniu: w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy Szkoły zmianie ulegają formy bieżącego
oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Ocenianiu podlegają w szczególności przesyłane
nauczycielowi za pośrednictwem narzędzi informatycznych:
samodzielne prace uczniów
odpowiedzi za pomocą komunikatora internetowego (w formie i czasie dogodnym dla ucznia)
testy, quizy, prace klasowe on- line
ćwiczenia, notatki, referaty również zapisywane w zeszytach przedmiotowych
prezentacje
projekty
twórczość własna
praca z tekstem
wypracowania literackie
inne w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

29.W rozdz. 6 § 37 w podpunkcie 14 dodaje się podpunkt 14a w następującym brzmieniu: W
związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania pracy Szkoły w drugim semestrze każdy
uczeń musi uzyskać minimum po 3 oceny z każdego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Oceny te będą podstawą do wystawienia oceny końcowej.

30.W rozdz. 6 § 37 punkt 20 Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić
uczniom na lekcji, w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin udostępnienia prac

może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub
okres ferii szkolnych. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze
czerwonym. zastępuje się zapisem: 20 Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu
udostępnić uczniom na lekcji, w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin
udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu
zajęć klasy lub okres ferii szkolnych. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w
kolorze czerwonym. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy

Szkoły

nauczyciel ma obowiązek przekazywać uczniom wnioski z przeprowadzonych sprawdzianów
drogą elektroniczną.

31.W rozdz. 6 § 37 punkt 29 Nauczyciele mają prawo do prowadzenia dodatkowej dokumentacji
osiągnięć edukacyjnych uczniów w postaci notesów nauczycielskich. Nauczyciel ma wówczas
obowiązek na bieżąco, co najmniej raz w tygodniu, wpisywać oceny do dziennika lekcyjnego.
zastępuje się zapisem 29 Nauczyciele mają prawo do prowadzenia dodatkowej dokumentacji
osiągnięć edukacyjnych uczniów w postaci notesów nauczycielskich. Nauczyciel ma wówczas
obowiązek na bieżąco, co najmniej raz w tygodniu, wpisywać oceny do dziennika lekcyjnego. W
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy Szkoły nauczyciel prowadzi własną
dokumentację przebiegu nauczania, oceny przekazuje wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły
w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.

32.W rozdz. 6 § 37 w punkcie 33 dodaje się podpunkt 33a w następującym brzmieniu: W okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły uczeń zobowiązany jest do udziału w
nauczaniu zdalnym i odsyłania prac w terminach wyznaczonych przez nauczyciela. W przypadku
problemów technicznych lub organizacyjnych przewiduje się przesunięcie terminu. Trudności
należy zgłaszać wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu. W przypadku braku dostępu do
Internetu uczeń może korzystać z poczty tradycyjnej lub odbierać i przekazywać zadania w
wersji papierowej w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.

33.W rozdz. 6 § 38 w dodaje się punkt 13 w następującym brzmieniu: Frekwencję ucznia określa
się na podstawie jego obecności na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym.

34.W rozdz. 9 § 47 punkt 2 Obowiązkiem rodzica jest systematyczne zapoznawanie się z
informacjami przekazywanymi przez nauczyciela. zastępuje się zapisem Obowiązkiem rodzica
jest systematyczne zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez nauczyciela a w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły rodzic ma obowiązek kontrolować
realizowanie przez dziecko zadań w systemie zdalnego nauczania.

35.W rozdz. 10 § 55 do punktu 3 dodaje się podpunkt 11 w następującym brzmieniu: w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły wspieranie rodziców w realizacji zdalnego
nauczania poprzez informowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji
przez dziecko w domu.

36.W rozdz. 10 § 59 do punktu 1 dodaje się podpunkt 8 w następującym brzmieniu: w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły wspieranie rodziców poprzez udzielanie
wskazówek, instrukcji dotyczących różnych form zdalnego nauczania.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Liceum Ogólnokształcącego:
1.W rozdz. 2 § 3 punkt 4 podpunkt 1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i
umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; zastępuje się zapisem:
1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły a w okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania
jednostki systemu oświaty realizowanie zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

2.W rozdz. 2 § 3 punkt 6 podpunkt 2) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów
nauczania; zyskuje brzmienie 2) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów
nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły – metod i technik
kształcenia na odległość.

3.W rozdz. 2 § 3 punkt 9 podpunkt 5) tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zastępuje się zapisem: 5) tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz tygodniowy rozkład zajęć w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły do zrealizowania w poszczególnych
oddziałach klas ustala Dyrektor szkoły, uwzględniając: równomierne obciążenie uczniów w
poszczególnych dniach tygodnia; zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

możliwości

psychofizyczne uczniów; łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i
bez ich użycia; ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

4.W rozdz. 2 § 4 punkt 2 W Liceum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. zyskuje
brzmienie: 2 W Liceum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń oraz telefonicznie lub on- line.

5.W rozdz. 2 § 6 punkt 8 dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy
umysłowej uczniów; zastępuje się zapisem: 8 dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad
higieny pracy umysłowej uczniów, a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
uwzględnienie zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających
komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy zastosowaniu metod nauczania na odległość
powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń
(komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także
sytuację rodzinną uczniów.

6.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
zastępuje się zapisem 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; czuwanie
nad prawidłowym przebiegiem nauczania zdalnego, koordynowanie działań nauczycieli w
okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania szkoły.

7.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 23) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania
szkolnego planu nauczania, a w nim dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym
tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych; zastępuje się zapisem 23)
ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, a w nim dla
poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego wymiaru godzin
poszczególnych zajęć edukacyjnych, a w okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania
szkoły modyfikowanie planu nauczania i dostosowanie go do panującej sytuacji.

8.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 28) zezwalanie na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki
poza szkołą; zastępuje się zapisem 28) zezwalanie na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki
poza szkołą a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zobowiązanie ucznia do
realizowania nauczania zdalnego.

9.W rozdz. 3 § 8 punkt 3 podpunkt 52) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich
warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
zastępuje się zapisem: 52) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych również w
trakcie prowadzenia nauczania na odległość.

10.W rozdz. 3 § 8 dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu: Zarządzenia Dyrektora mogą
być ogłaszane drogą telefoniczną, mailową lub poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.

11.W rozdz. 3 § 15 punkt 3 Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty
w domu dziecka mają na celu:
1)umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i
szkoły;

2)zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego
sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego;
3)uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności,
specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności. zastępuje się zapisem: 3 Zebrania
rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka, rozmowy
telefoniczne, kontakty drogą elektroniczną, mają na celu:
1) umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi
klasy i szkoły;
2) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci,
nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania
zewnętrznego;
3) uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów
i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.

12.W rozdz. 4 § 17 punkt 3 Organizację pracy poszczególnych klas (oddziałów) określa
tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustalony przez
dyrektora szkoły. zastępuje się zapisem: 3 Organizację pracy poszczególnych klas (oddziałów)
określa tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustalony
przez dyrektora szkoły. Plan może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości
uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

13.W rozdz. 4 § 20 w punkcie 2 dodaje się podpunkt 4 o następującym brzmieniu: Nauka
prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych
przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji
Publicznej i Polskiego Radia, dopuszcza się stosowanie videokonferencji, komunikatorów
internetowych, platform edukacyjnych, programów umożliwiających kontakt z uczniem i
sprawdzenie jego wiedzy.

14.W rozdz. 4 § 20 w punkcie 3 dodaje się podpunkt 3a w następującym brzmieniu: w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły czas trwania zajęć jest dostosowywany do metod
i form nauczania na odległość.

15.W rozdz. 5 § 25 punkt 2 podpunkt 1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do
prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowania ich zgodnie z
tygodniowym rozkładem zajęć oraz zasadami i metodami współczesnej dydaktyki; zastępuje się
zapisem 1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia każdego typu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowania ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz
zasadami i metodami współczesnej dydaktyki, również zajęć prowadzonych zdalnie.

16.W rozdz. 5 § 25 punkt 2 podpunkt 3) informowanie rodziców, uczniów oraz wychowawcę
klasy, dyrektora a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich
uczniów; zastępuje się zapisem 3) informowanie rodziców, uczniów oraz wychowawcę klasy,
dyrektora a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
Umożliwienie rodzicom lub opiekunom prawnym uzyskania informacji o postępach uczniów
drogą telefoniczną lub mailową.

17.W rozdz. 5 § 25 punkt 6 podpunkt 15) zapoznanie uczniów z zakresem realizacji podstaw
programowych na dany rok szkolny w każdej klasie, wybranym programem nauczania dla
danego przedmiotu oraz obowiązującym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami
edukacyjnymi; zastępuje się zapisem 15) zapoznanie uczniów z zakresem realizacji podstaw
programowych na dany rok szkolny w każdej klasie, wybranym programem nauczania dla
danego przedmiotu oraz obowiązującym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami
edukacyjnymi; w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciel ma prawo
do przesunięcia treści podstawy programowej zaplanowanych na dany rok szkolny do klasy
programowo wyższej

18.W rozdz. 5 § 26

do punktu 2

podpunkt 1 dopisuje się podpunkt 1e) podpunkt w

następującym brzmieniu: monitorowanie udziału uczniów w zdalnym nauczaniu, zgłaszanie
Dyrektorowi problemów technicznych i organizacyjnych.

19.W rozdz. 5 § 26 dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu: wychowawcy organizują
konsultacje telefoniczne lub on- line, podczas których udzielają rodzicom informacji dotyczących
postępów w nauce ich dzieci.

20.W rozdz. 6 § 32 dodaje się podpunkt 4a w następującym brzmieniu: W okresie czasowego
zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, ocenę z zachowania
wystawia wychowawca klasy uwzględniając aktywność ucznia w czasie stacjonarnego
funkcjonowania placówki.

21.W rozdz. 6 § 34 w punkcie 1 dodaje się podpunkt 8 w następującym brzmieniu: za pomocą
komunikatorów internetowych.

22.W rozdz. 6 § 34 punkt 8 Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane
roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom na ogólnych
spotkaniach z wychowawcą klasy. zastępuje się zapisem 8 Wyniki oceniania bieżącego,
śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są
podawane rodzicom na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. W okresie czasowego
zawieszenia funkcjonowania szkoły mogą być podawane telefonicznie lub mailowo.

23.W rozdz. 6 § 34 punkt 9 Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację
zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, informacje o frekwencji
oraz ewentualne uwagi nauczycieli. zastępuje się zapisem: 9 Wychowawcy przygotowują dla
rodziców pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i
zachowania, informacje o frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli. W okresie czasowego

zawieszenia

funkcjonowania szkoły informacja taka może zostać przekazana drogą

elektroniczną.

24.W rozdz. 6 § 34 punkt 10 Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji
nauczania i są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). zastępuje
się zapisem 10 Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji nauczania i są
jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). Dokumentacja jest
prowadzona przez nauczyciela przedmiotu i kontrolowana przez Dyrektora.

25.W rozdz. 6 § 34 punkt 14 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są
zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
zastępuje się zapisem 14 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są
zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
Termin ten może ulec przesunięciu ze względu na wyjątkowe okoliczności związane np. z
okresem czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły.

26.W rozdz. 6 § 34 punkt 15 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców
(prawnych opiekunów), pisemnie za potwierdzeniem, o przewidywanych dla uczniów rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a uczniów i ich rodziców o przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. zastępuje się zapisem 15 Przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż miesiąc,
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów), pisemnie
za potwierdzeniem, o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, a uczniów i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. Termin ten może ulec przesunięciu ze względu na wyjątkowe okoliczności związane
np. z okresem czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły. W zaistniałych okolicznościach
informacja do rodziców może zostać przekazana drogą elektroniczną.

27.W rozdz. 6 § 34 punkt 16 W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na
spotkaniu wychowawca, za pośrednictwem dziecka lub w ostateczności sekretariatu szkoły
wysyła pismo informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania. Jeżeli pismo przekazuje dziecko, wówczas rodzice mają obowiązek je podpisać i
oddać wychowawcy. zastępuje się zapisem 16 W przypadku nieobecności rodziców (prawnych
opiekunów) na spotkaniu wychowawca, za pośrednictwem dziecka lub w ostateczności
sekretariatu szkoły wysyła pismo informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i zachowania. Jeżeli pismo przekazuje dziecko, wówczas rodzice mają
obowiązek je podpisać i oddać wychowawcy; ze względu na wyjątkowe okoliczności związane
np. z okresem czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły wychowawca może przekazać
taką informację za pomocą telefonu, maila lub tradycyjnej poczty.

28.W rozdz. 6 § 35 w podpunkcie 12 dodaje się podpunkt 22 w następującym brzmieniu: w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy Liceum zmianie ulegają formy bieżącego
oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Ocenianiu podlegają w szczególności przesyłane
nauczycielowi za pośrednictwem narzędzi informatycznych:
samodzielne prace uczniów
odpowiedzi za pomocą komunikatora internetowego (w formie i czasie dogodnym dla
ucznia)
testy, quizy, prace klasowe on- line
ćwiczenia, notatki, referaty również zapisywane w zeszytach przedmiotowych
prezentacje
projekty
twórczość własna
praca z tekstem
wypracowania literackie

inne w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, z uwzględnieniem specyfiki
przedmiotu

29.W rozdz. 6 § 35 w podpunkcie 14 dodaje się podpunkt 14a w następującym brzmieniu: W
związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania pracy Liceum w drugim semestrze każdy
uczeń musi uzyskać minimum po 3 oceny z każdego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Oceny te będą podstawą do wystawienia oceny końcowej.

30.W rozdz. 6 § 35 punkt 20 Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić
uczniom na lekcji, w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin udostępnienia prac
może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub
okres ferii szkolnych. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze
czerwonym. zastępuje się zapisem: 20 Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu
udostępnić uczniom na lekcji, w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin
udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu
zajęć klasy lub okres ferii szkolnych. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w
kolorze czerwonym. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy

Liceum

nauczyciel ma obowiązek przekazywać uczniom wnioski z przeprowadzonych sprawdzianów
drogą elektroniczną.

31.W rozdz. 6 § 35 punkt 29 Nauczyciele mają prawo do prowadzenia dodatkowej dokumentacji
osiągnięć edukacyjnych uczniów w postaci notesów nauczycielskich. Nauczyciel ma wówczas
obowiązek na bieżąco, co najmniej raz w tygodniu, wpisywać oceny do dziennika lekcyjnego.
zastępuje się zapisem 29 Nauczyciele mają prawo do prowadzenia dodatkowej dokumentacji
osiągnięć edukacyjnych uczniów w postaci notesów nauczycielskich. Nauczyciel ma wówczas
obowiązek na bieżąco, co najmniej raz w tygodniu, wpisywać oceny do dziennika lekcyjnego. W
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy Liceum nauczyciel prowadzi własną
dokumentację przebiegu nauczania, oceny przekazuje wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły
w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.

32.W rozdz. 6 § 35 w punkcie 33 dodaje się podpunkt 33a w następującym brzmieniu: W okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły uczeń zobowiązany jest do udziału w
nauczaniu zdalnym i odsyłania prac w terminach wyznaczonych przez nauczyciela. W przypadku
problemów technicznych lub organizacyjnych przewiduje się przesunięcie terminu. Trudności
należy zgłaszać wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu. W przypadku braku dostępu do
Internetu uczeń może korzystać z poczty tradycyjnej lub odbierać i przekazywać zadania w
postaci papierowej w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.

33.W rozdz. 6 § 36 dodaje się punkt 12 w następującym brzmieniu: Frekwencję ucznia określa
się na podstawie jego obecności na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym.

