Aneks
do Statutu Szkoły.
w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zmian
zasad organizacji procesu dydaktycznego, oceniania i klasyfikacji.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa wprowadza się następujące
zmiany w Statucie Szkoły.
§20, dodaje się pkt 2a o brzmieniu:
W okresie ograniczenia funkcjonowania XIV LO w związku z zapobieganiem i
przeciwdziałaniem COVID -19 wprowadza się od 1 września 2020 następujące
zasady organizacji procesu dydaktycznego:
Wariant A – nauczanie stacjonarne
1.
Obowiązuje plan lekcji ustalony dla poszczególnych oddziałów i grup
międzyoddziałowych.
2.

Zasady organizacji zajęć opisuje odpowiednio regulamin.

Wariant B – nauczanie hybrydowe – dotyczy wybranych klas i wybranych
przedmiotów
1.

Ustala się następujące priorytety w nauczaniu:

- przedmioty nauczania częściowo w szkole / częściowo zdalnie: j. polski, j. angielski,
matematyka, wybrane przedmioty kierunkowe nauczane w zakresie rozszerzonym
- przedmioty nauczane wyłącznie zdalnie – wszystkie realizowane przez ucznia w
zakresie podstawowym wyłączając j, polski, matematykę, j, angielski
Wariant C – nauczanie zdalne
Dotyczy wszystkich klas i wszystkich przedmiotów
1. Wicedyrektor szkoły ustala plan lekcji dla poszczególnych oddziałów z
zachowaniem równomierności obciążenia uczniów.
2.
Liczba lekcji on –line / dziennie 6 – każda lekcja zaczyna się o pełnej
godzinie i trwa minimum 30 minut. Bloki lekcyjne dwugodzinne -80 minut, zaś
trzygodzinne 120. Pozostałe lekcje, wynikające z planu, polegają na pracy
samodzielnej na podstawie przesłanych przez nauczyciela materiałów źródłowych.
Zajęcia odbywają się wg stałego planu, zamieszczonego w Librusie.

3.
Nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego mogą na lekcje on –line
zapraszać mniejsze grupy uczniów z naciskiem na bezpośredni kontakt z uczniem,
konwersację.
4.
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się w szkole z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa wg ustalonego harmonogramu co najmniej
dwukrotnie w ciągu semestru.

§20 dodaje się pkt 2b o brzmieniu:
1. Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzają ankiety, których celem jest
rozpoznanie dostępu uczniów do infrastruktury informatycznej i Internetu.
2.
Szkoła w miarę możliwości użycza uczniom/ rodzicom sprzęt informatyczny
na okres zdalnego nauczania.
3.
Zespoły przedmiotowe dokonują modyfikacji programów, rozkładów materiału
programowego, dostosowując go do formy kształcenia.
§20, pkt 11 otrzymuje brzmienie:
Godzina lekcyjna trwa w Szkole 45 minut w wariancie A, odpowiednio min.30 minut
w wariancie B,C.
§21 dodaje się pkt 4: „Zajęcia w wariancie A odbywają się w szkole w systemie
klasowo-lekcyjnym, natomiast w wariancie B – stacjonarnie i zdalnie,a w wariancie
C – tylko zdalnie.
§24, pkt 3 dodaje się podpunkt h) Książki oddawane do biblioteki przechodzą 48
godzinną kwarantannę.
§27, pkt 2 rozszerza się o zapis:
Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla uczniów i rodziców:
-wariant A - 1 raz w miesiącu ( stały termin)
-wariant B , C – jeden raz w tygodniu ( po ustaleniu terminu i formy spotkania).
§28, dodaje się punkt 5a, który ustala, że w czasie wariantu B i C stosuje się
następujące zapisy:
1.

Minimalna liczba ocen cząstkowych z każdego przedmiotu – 2

2.
Z przedmiotów priorytetowych uczeń co najmniej dwa razy w semestrze
przystępuje do pisemnych prac klasowych w szkole z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa wg ustalonego harmonogramu. Z pozostałych przedmiotów
dopuszcza się oceniania osiągnięć ucznia wyłącznie w oparciu o prace domowe
odsyłane przez ucznia drogą elektroniczną lub w innej formie, wskazanej przez

nauczyciela.
3.

Ustala się, że formy zadań oraz ich wagi wskazują aneksy do PSO.

4.Jeżeli uczeń z usprawiedliwionego powodu nie napisał pracy klasowej w
wyznaczonym dla klasy/ grupy terminie lub nie odesłał w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie pracy domowej winien uzupełnić ten brak w ramach konsultacji
nauczyciela w wyznaczonym przez niego terminie.
§29, pkt 4 ma następujące brzmienie:
Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia odpowiednio w skali pierwszego semestru i całego roku szkolnego i
sprowadza się do ustalenia ocen zgodnie z § 28 pkt 5a oraz pkt. 8 lit. a – g i 9 lit. a – f.
§29 pkt 6, myślnik 1. zostaje uzupełniony o stwierdzenie: Jeżeli uczeń, czasie
obowiązywania nauczania w wariancie B i C, z usprawiedliwionego powodu nie
napisał pracy klasowej w wyznaczonym dla klasy/ grupy terminie lub nie odesłał w
wyznaczonym przez nauczyciela terminie pracy domowej winien uzupełnić ten brak
w ramach konsultacji nauczyciela w wyznaczonym przez niego terminie.
§29 pkt 13 otrzymuje następującą treść:
1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu ( mniej niż 50%) przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania wariantu A, natomiast przy zastosowaniu wariantu B i C
mniej niż 40%.
2.Dokumentowanie frekwencji uczniów na lekcjach stacjonarnych lub zdalnych
odbywa się w dzienniku elektronicznym – Librus Synergia.
§34 w pkt. 8 dodaje się podpunkt f) o treści:
Szczegółowy system oceniania zajęć wychowania fizycznego zawiera aneks do PSO.
§34 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze z każdego przedmiotu nie może być
mniejsza niż 2.
§34 pkt 13 otrzymuje następującą treść:
Z przedmiotów priorytetowych uczeń co najmniej dwa razy w semestrze
przystępuje do pisemnych prac klasowych w szkole z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa wg ustalonego harmonogramu. Z pozostałych przedmiotów

dopuszcza się oceniania osiągnięć ucznia wyłącznie w oparciu o prace domowe
odsyłane przez ucznia drogą elektroniczną.
§34 w punkcie 21 uchyla się normy zapisane w myślnikach. Punkt 21 zostaje
uzupełniony o treści:
1.Prace pisemne oddawane nauczycielowi są odpowiednio składowane i przechodzą
48 godzinną kwarantannę.
2.Termin sprawdzenia wszelkich prac pisemnych wydłuża się do 4 tygodni.
3.Nauczyciel nie ma obowiązku przechowywania do końca roku szkolnego
przekazanych do sprawdzenia prac pisemnych.
§34 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
Informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, w tym jego postępach,
trudnościach w nauce, o specjalnych uzdolnieniach, oraz o jego zachowaniu udzielają
rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych
oraz wychowawca podczas zebrań klasowych (4 razy w roku – mogą odbywać się
zdalnie) i podczas swoich stałych konsultacji dla rodziców odbywających się raz w
miesiącu, gdy obowiązuje wariant A, natomiast przy wariancie B i C – jeden raz w
tygodniu w formie konsultacji ( sposób i czas ustala nauczyciel z osobami
zainteresowanymi spotkaniem).
§35 ma dopisany pkt 13 o treści:
Wszystkie poprawy ocen cząstkowych oraz egzaminy sprawdzające
przedklasyfikacyjne, poprawkowe, klasyfikacyjne, a także pisanie sprawdzianów,
prac klasowych, kartkówek odbywa się w szkole ze szczególnym zachowaniem
ostrożności.
§41 pkt 3, podpunkt h) otrzymuje treść następującą:
Rodzic/uczeń pełnoletni ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej 5
dnia od powrotu do nauczania.
§41 pkt 3,podpunkt i) ma treść: Uczeń jest zobowiązany do 50% frekwencji w
systemie stacjonarnym ( wariant A), natomiast w nauczaniu zdalnym ( wariant B i C)
do 40% frekwencji.
§41 pkt 3 zostaje uzupełniony o podpunkt f) w brzmieniu:
W celu zorganizowania nauczania zdalnego i hybrydowego :
1. Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzają ankiety, których celem jest
rozpoznanie dostępu uczniów do infrastruktury informatycznej i Internetu.
2.

Wychowawcy raz w miesiącu dokonują analizy frekwencji swoich uczniów ze

szczególnym uwzględnieniem tych uczniów, których frekwencja jest niższa niż 50%
w wariancie A, natomiast w wariancie B i C jest niższa niż 40%. Informację z
analizy frekwencji przekazują dyrektorowi szkoły raz w miesiącu.

Zmiany do Statutu Szkoły, wprowadzone przez aneks, zostały zatwierdzone przez
Radę Pedagogiczną dnia 1.09.20 r. i obowiązują od 1.09.20 r. do odwołania.

