Zmiany w Statucie

1. W § 33 pkt 84 dopisuje się zwrot : „ w formie pisemnej lub innej stosowanej w ramach
kształcenia na odległość, z uzasadnieniem”.

Pełny zapis brzmi: „ Uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w
formie pisemnej lub innej stosowanej w ramach kształcenia na odległość, z
uzasadnieniem, ,zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W § 33 pkt 86 dodaje się zapis: „ W czasie kształcenia na odległość, dyrektor, powołując
komisję, bierze pod uwagę możliwość pracy zdalnej tej komisji.

Pełny zapis jest następujący: „Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
W czasie kształcenia na odległość, dyrektor, powołując komisję, bierze pod uwagę
możliwość pracy zdalnej tej komisji.”

3.

W § 37 pkt 8 wprowadza się zapis: „ 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
ustanowiony przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o

wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania wyżęj wymienionej metody , wówczas
egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora, za pośrednictwem tej
stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.”

Pełny zapis brzmi: ” Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
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 ustanowiony przez szkołę

w

kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma
możliwości zastosowania wyżęj wymienionej metody , wówczas egzamin przeprowadza
nauczyciel wskazany przez dyrektora, za pośrednictwem tej stosowanej przez szkołę
metody pracy zdalnej.”

4. W § 37 pkt 38 dodaje się zapis: „ W przypadku nauczania zdalnego protokół sporządza
przewodniczący.”

Pełny zapis brzmi: „ Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz
ocenę ustaloną przez komisję.
przewodniczący.”

W przypadku nauczania zdalnego protokół sporządza

5. W § 37 pkt 30 dodaje się zapis: „ Nie dotyczy kształcenia na odległość. Wówczas
egzamin składa się tylko z części pisemnej.”

Pełny zapis brzmi:” Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminuz plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których to
przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Nie dotyczy kształcenia na odległość. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.”

