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Uchwała 339/2020 

Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie 

Wielkopolskim  

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie III Liceum Ogólnokształcącego 

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 Na podstawie art. 72 ust.1 w związku z art.82 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 62.1 Statutu III Liceum 

Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim 

 

uchwala, co następuje: 

§ 1.W Statucie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1  

a) po ust.16 dodaje się ust.17 w brzmieniu: 

„17. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły realizowane są jej 

zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydanymi na podstawie 

ustawy Prawo Oświatowe.” 

2) w § 8  

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1 Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdym prowadzonym 

wariancie kształcenia, zgodnie z obowiązującym prawem, współpracując z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim oraz innymi lokalnymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.  

b) w ust.2 po pkt.7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu: 

„8) w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej 

sprawowania w formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom,  

a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana w opracowanym 

IPET – cie dla ucznia.” 

3) w § 10  

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1 Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy w czasie zajęć przez nią organizowanych, a w przypadku 

zagrożenia zdrowia  w draża procedury bezpieczeństwa.” 

 

 

 



2 
 

b) po ust.1 dodaje się ust. 1a) w brzmieniu: 

„1a) Procedury postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia wprowadza Dyrektor 

szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich 

rodziców poprzez umieszczenie ich na stronie www. szkoły i w dzienniku elektronicznym.” 

4) w §14  

a) w ust.2 po pkt. 1) dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: 

„1a) współpracuje z organem prowadzącym, nadzorującym pracę szkoły,  

a sytuacjach, gdy zdrowie uczniów jest zagrożone z Państwową Powiatową Stacją 

Epidemiologiczną;” 

b) ust.2  pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) organizuje pracę szkoły, min.: ustala arkusz organizacji szkoły, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, ustala dodatkowe dni wolne  

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tworzy zespoły wychowawcze, zespoły 

przedmiotowe i problemowo - zadaniowe, ustala szkolny plan nauczania, organizuje 

wprowadzone do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne, ustala 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze  

w sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które 

zagrażają zdrowiu uczniów, organizuje realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa;” 

c) ust.2 pkt. 22) otrzymuje brzmienie: 

„22) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w tym w okresie prowadzenia 

zajęć w trybie zdalnym;” 

5) w §19  

a) po ust.8 dodaje się ust. 8a) w brzmieniu: 

 „8a) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły sposób 

dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony jest na zasadach określonych 

przez dyrektora.” 

b) po ust.10 dodaje się ust.10a) w brzmieniu: 

„10a) W sytuacji ograniczenia funkcjonowania Szkoły korespondencja pomiędzy 

organami Szkołą a organami prowadzona jest drogą elektroniczną bądź w formie 

wideokonferencji.” 

c) po ust.11 dodaje się ust.12 w brzmieniu: 

             „12. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z platformy edukacyjnej, 

umożliwiającej prowadzenie lekcji zdalnych.” 

6) w §31  

a) ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami lub na ich 

rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy bezpośrednio lub zdalnie;” 
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7) w §36  

a) ust.2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

 „2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, zarówno przejawiającym 

trudności edukacyjne, jak i szczególnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno–

pedagogicznej, w każdym prowadzonym w Szkole wariancie kształcenia,” 

b) ust.3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

 „3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, w każdym realizowanym w szkole 

wariancie kształcenia,” 

8) w §46  

a) ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

 „3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, do których powinien być zawsze 

przygotowany, również w zajęciach organizowanych w trybie zdalnym,” 

9) w §51  

a) w ust.2 po pkt. 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu: 

„2a) W okresie funkcjonowania Szkoły w trybie zdalnym skala ocen oraz kryteria 

oceniania są zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym stosowanym w okresie pracy 

stacjonarnej,” 

b) w ust.8 po pkt. 1) dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: 

 „1a) W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy 

sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe 

są oceniane według przyjętej skali ocen i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny  

lub wybraną w szkole platformę edukacyjną wraz z uzasadnieniem,” 

10) w § 57  

a) po ust.10 dodaje się  ust.11 w brzmieniu: 

 „11. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia 

w szczególności: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność  

na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonanie zadanych prac, wywiązanie 

się z zadań zleconych przez nauczycieli, 

2) Przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość  

w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online, 

3) Dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej  

z nauczycielami, kolegami i koleżankami, 

4) Dbałość o honor i tradycje Szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez Szkołę 

zwyczajach i tradycyjnych działaniach Szkoły organizowanych na odległość, 

5) Godne i kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, przestrzeganie zasad zajęć 

lekcyjnych ustalonych przez Szkołę, nieudostępnianie kodów i haseł osobom trzecim  

do lekcji prowadzonych online, 

6) Pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią 

informatyczną.” 

11) w § 58 

a) ust.1 pkt1) otrzymuje brzmienie: 

„1) dziennik elektroniczny, wybrana przez szkołę platforma edukacyjna,” 
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§ 2.Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Pedagogicznej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

Maria Tomalak 

 

  

 


