
załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2019/2020  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z 

późn. zm.) 

 

§ 1 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły odbywa 

się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu: 

1. Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.epordeczniki.pl), 

2. Materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

3. Materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą Dyrektora Szkoły, 

4. Z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość ( dziennik elektroniczny, poczta 

elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe). 

 

§ 2 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czynności organów szkoły mogą 

być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku 

kolegialnych jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym.  

 

§ 3 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy szkoły w tym 

zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych oraz nauczania indywidualnego, organizuje się w 

miarę możliwości i z uwzględnieniem  specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

 

 

http://www.epordeczniki.pl/


§ 4 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem 

metod porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele w 

szczególności, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci. 

 

§ 5 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie szczegółowych 

warunków i sposobów oceniania uczniów: 

1. Monitorowanie postępów ucznia odbywa się  na bieżąco w formie przekazywania 

informacji o postępach w nauce oraz ocenach uczniom oraz ich rodzicom w dzienniku 

elektronicznym lub innej, wskazanej przez dyrektora szkoły formie regularnie i 

terminowo z zachowaniem poufności. 

2. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem 

metod porozumiewania na odległość. 

3. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności, 

codziennego kontaktu z nauczycielami, a także do wykonywania zaleceń i zadań. 

4. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, 

który systematycznie uczęszczał na zajęcia, przystąpił do co najmniej połowy 

sprawdzianów i prac klasowych w danym okresie w pierwszym lub dodatkowym 

terminie, także z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. 

5. Nauczyciel dla ucznia, który stara się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

przygotowuje zestaw zadań, ćwiczeń i pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń i przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia z 

wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Jeżeli uczeń nie uzyskał 

oceny, o którą się ubiegał, przewidywana ocena pozostaje bez zmian. 

6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia, jeśli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa: 

1) zastrzeżenie wnosi się w formie pisemnej do dyrektora w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) zastrzeżenia wnosi się na piśmie z wykorzystaniem technik porozumiewania się 

na odległość; 

3) w przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian w formie ustalonej przez dyrektora szkoły z 

wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia także okres kształcenia z 

wykorzystaniem technik porozumiewania na odległość. 

8. Uczeń lub jego rodzice, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa mogą zgłosić zastrzeżenia: 



1) zastrzeżenie mogą być zgłoszone do dyrektora w formie pisemnej w terminie 7 

dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem 

technik porozumiewania się na odległość; 

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

3) komisja, o której mowa pkt 2) pracuje z wykorzystaniem technik 

porozumiewania się na odległość; 

4) z prac komisji przewodniczący sporządza protokół. 

 

§ 6 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja zajęć dodatkowych 

dla uczniów zwiększających  szanse ich zatrudnienia i doradztwa zawodowego powinna się 

odbywać z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. 

 

§ 7 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń ma prawo do realizacji 

obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem 

technik i metod nauczania na odległość. 

§ 8 

Uczeń lub rodzic mają prawo do wniesienia odwołania od kary. Zastrzeżenie wnosi się w 

formie pisemnej/elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

§ 9 

Uczeń lub rodzic mają prawo do wniesienia zastrzeżeń co do przyznanej nagrody. Zastrzeżenie 

wnosi się w formie pisemnej/elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. 

§ 10 

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem  

środków porozumiewania się na odległość. 

§ 11 

W razie potrzeby uczniom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny  niezbędny do 

kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem. 

 

 



§ 12 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń ma prawo dostępu do 

księgozbioru na zasadach wskazanych w wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego  Inspektora 

Sanitarnego. Zajęcia z nauczycielami biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i 

metod porozumiewania się na odległość. 

§ 13 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpraca z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami powinna odbywać się w drodze 

konsultacji i przekazywania materiałów w formie elektronicznej.  

 

 

 


