
Uchwała nr 35 /2021/2022
Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej 

w Sosnowcu
z dnia 21 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmian w statucie Szkoły

Na podstawie:
Art. 72 ust.1 oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079,1116.)
uchwala się co następuje:

§ 1

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 skreśla się ust. 11.

2. W § 1 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: „Liceum prowadzi oddział dwujęzyczny,

w którym nauczanie odbywa się w języku polskim i języku obcym, będącym drugim

językiem nauczania.”

3. W § 3 pkt. 3 dodaje się ust. 1a): „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu

kształcenia ogólnego prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym

będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co

najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii

dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej

jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę,

część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii

powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających.”

4. W § 12 dodaje się ust. 3a) w brzmieniu: „3a) Zajęcia dydaktyczne w IX Liceum

Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu w uzasadnionych przypadkach

mogą odbywać się w trybie zdalnym. O wprowadzeniu trybu zdalnego

a) zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez

ogólnopolskich lub międzynarodowych

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,



d) innego, nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu

uczniów, a także w sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w

budynku szkoły.”

5. W § 12 dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie

z planem lekcji na terenie budynku szkolnego lub wykonują pracę zdalną po złożeniu

wniosku do dyrektora szkoły.”

6. W § 12 dodaje się ust. 3c w brzmieniu: „Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne przy

użyciu platformy wskazanej przez dyrektora szkoły”.

7. W § 12 dodaje się ust. 3d w brzmieniu: „Lekcja online trwa 45 minut (30 minut przy

monitorze komputera + 15 minut praca własna ucznia z wykorzystaniem podręcznika, atlasu

itp. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów - pytania, konsultacje.”

8. W § 12 dodaje się ust. 3e w brzmieniu: „Uczniowie mają obowiązek włączania kamer

na prośbę nauczyciela oraz podczas sprawdzania obecności.”

9. W § 12 dodaje się ust. 3f w brzmieniu: „Zasady oceniania nie ulegają zmianie -

zgodne ze Statutem.”

10. W § 12 dodaje się ust. 3g w brzmieniu: „Aby zapewnić higienę pracy i nauki uczniów

realizujących tryb zdalny z wykorzystaniem komputerów i Internetu, wicedyrektor nie będzie

przydzielał nieefektywnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.”

11. W § 17 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. Dyrektor szkoły, informuje rodziców

uczniów lub pełnoletnich uczniów o możliwości uczestnictwa w organizowanych

w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wskazując zajęcia:

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które będą prowadzone.”

12. W § 19 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia

albo pełnoletniego ucznia, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi,

który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć

indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia

zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.”

13. W § 30 ust. 3 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „sekretarkę”.

14. W § 49 ust. prostuje się oczywisty błąd pisarski, mający na celu uporządkowanie

numeracji ustępów.

15. W § 49 ust. 2 dodaje się pkt 7a) w brzmieniu: „7a) Jeżeli z usprawiedliwionych

przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy pisemnej z całą klasą



w pierwszym terminie, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym  

nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.”

16. W § 49 ust. 2 dodaje się pkt 7b) w brzmieniu: „7b) Uczeń uchylający się od napisania

sprawdzianu w terminie ustalonym w sposób, o którym mowa w pkt 7a), zobowiązany jest

napisać pracę pisemną na najbliższej lekcji, na której jest obecny w szkole.

17. W § 51 ust. 5 tabela w pozycji ocena “dopuszczający” koryguje się oczywisty błąd

pisarski granic procentowych, które wynoszą 47% - 44%.

18. W § 51 skreśla się ust. 9 i 10.

19. W § 71 ust. 1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „4) Do klasy pierwszej dwujęzycznej -

wynik egzaminu predyspozycji i umiejętności językowych z języka obcego będącego drugim

językiem nauczania.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  w dniu uchwalenia.

.

.................................................................................

(przewodniczący Rady Pedagogicznej)


