
 

UCHWAŁA NR XXXIX/2019/2020 

 

Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie 

z dnia 15.05.2020 r. 

w sprawie: zmiany w Statucie III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Bełchatowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

  

 Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 

marca 2020 , poz. 492 i poz. 493) Rada Pedagogiczna III Liceum Ogólnokształcącego  

w Bełchatowie, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w Statucie i wyrażeniu 

pozytywnej opinii dotyczącej wprowadzenia zmian, uchwala: 

 

§ 1 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w Statucie III Liceum 

Ogólnokształcącego w Bełchatowie wprowadza się następujące zmiany: 

1. w rozdz. 2. „Cele i zadania szkoły” dodaje się § 8a „Kształcenie na odległość”   

w brzemieniu: 

1) Kształcenie na odległość odbywa się w czasie ograniczenia funkcjonowania 

szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym. 

2) W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły  

w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich 

realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora 

oświaty. 

3) Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on 

zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie 

zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas 

stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody 

kształcenia na odległość. 

4) 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. 

5) Nauczyciele korzystają również z innych komunikatorów dedykowanych 

szkołom lub umożliwiających łączenie się z uczniem, np. Zoom, Skype, 

Microsoft Teams, Discord z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci. 

http://www.epodreczniki.pl/


6)  Wychowawcy utrzymują stały kontakt z uczniami i ich rodzicami, wymieniają 

bieżące informacje, w szczególności dotyczące przeszkód technicznych oraz 

wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych. 

 

 

2. W rozdz. 3. „ Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” 

w § 9. dodaje się  ust. 43 w brzmieniu: „Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na   

odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb  

i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych”. 

3. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §54 ust. 1 dodaje 

się pkt 8. i 9. w brzmieniu:   

1) „8) Ocena końcoworoczna to średnia arytmetyczna ze średnich ważonych 

wystawionych po I i II półroczu”. 

2) „9)  Ocenianiu podczas kształcenia na odległość podlegają: sprawdziany on-

line, testy, kartkówki, referaty, prezentacje multimedialne, odpowiedzi ustne on-

line, aktywność podczas lekcji on-line, prace domowe (wypracowania, karty 

pracy i inne). Wszystkie te formy aktywności wstawiane są do dziennika z wagą 

1. Nauczyciele, oceniając prace wykonywane w domu, biorą pod uwagę pilność 

i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność”. 

4. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §55 ust. 1 dodaje 

się pkt 2 a), lit. a, b, c, d, e w brzmieniu: 

1) „ 2a) O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może 

ubiegać się uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszczał na zajęcia, także w kształceniu na odległość, 

b) nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione, 

c) przystąpił do większości sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub 

dodatkowym terminie, także przeprowadzanych w kształceniu na 

odległość, 

d) którego spotkało zdarzenie losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki 

z danego przedmiotu, 

e) oceny spełnienia przez ucznia ww. warunków dokonuje nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń chce podwyższyć ocenę.” 

5. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §55 ust. 1 w pkt. 

7). dodaje się słowa : „…w przypadku kształcenia na odległość – w sposób określony 

w tej formie kształcenia”. 

6. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §55 ust. 1 dodaje 

się pkt 14) w brzmieniu: „Jeśli sprawdzian przeprowadzany jest na odległość, odbywa 

się tylko część pisemna, która trwa nie dłużej niż 60 minut”. 

7. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §57 „Ocenianie 

zachowania” dodaje się ustęp 6. w brzmieniu: „Podczas kształcenia na odległość na 

ocenę z zachowania, oprócz powyższych kryteriów, będzie miało również wpływ 

zaangażowanie ucznia w naukę podczas kształcenia na odległość, w szczególności 



wywiązywanie się z obowiązków, prac zadawanych przez nauczyciela, zdalna pomoc 

kolegom w nauce”. 

8. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §59 w pkt. 1). 

dodaje się słowa: „…w formie pisemnej lub innej, ustalonej w kształceniu na 

odległość”. 

9. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  §59 w pkt. 1). 

dodaje się w pkt. 3. lit. h w brzmieniu: „podczas kształcenia na odległość, powołując 

komisję, należy wziąć pod uwagę możliwość pracy zdalnej tej komisji”. 

10. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  § 61 „Egzamin 

poprawkowy” w ust. 1 pkt 2. wprowadza się zdanie: „Nie dotyczy to kształcenia na 

odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie 

działanie”. 

11. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  § 61 „Egzamin 

poprawkowy” w ust. 1 pkt 4. wprowadza się lit. d w brzmieniu: „w kształceniu na 

odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma 

możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, 

odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę  

w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeśli nie ma 

możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel 

wskazany przez dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy 

zdalnej”. 

12. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  § 61 „Egzamin 

poprawkowy” w ust. 1 pkt 5. wprowadza się zdanie: „Jeśli egzamin jest przeprowadzany 

w trakcie kształcenia na odległość powyższy zapis nie ma zastosowania, gdyż dyrektor 

jednoosobowo ustala skład komisji lub wyznacza nauczyciela do przeprowadzenia 

egzaminu”. 

13. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  § 61 „Egzamin 

poprawkowy” w ust. 1 pkt. dodaje się lit. g w brzmieniu: „w trakcie kształcenia na 

odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia”. 

14. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  § 62 „Egzamin 

klasyfikacyjny” w ust. 1 pkt. 8. dodaje się zdanie: „Nie dotyczy to kształcenia na 

odległość. Egzamin wtedy składa się tylko z części pisemnej, a jego czas nie może 

przekroczyć 60 minut”. 

15. W rozdz. 8.  „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów” w  § 61 „Egzamin 

poprawkowy” w ust. 1 pkt. 12 dodaje się lit. c w brzmieniu: „w kształceniu na odległość 

egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy 

zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do 

członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość,  

a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeśli nie ma możliwości zastosowania ww. 

metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za 

pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej”. 

 

 



§ 2 

 Realizację uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       …………………………………………… 

            Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 


