
Poprawki do statutu Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – 01.09.2022 

 

1) 

§ 2 

 

2. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną 

z uprawnieniami szkoły publicznej: trzyletnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie 

gimnazjum dla młodzieży - w rozumieniu art. 7 ust. 3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o 

Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami) oraz niepubliczną szkołą ponadpodstawową z uprawnieniami szkoły publicznej: 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie szkoły podstawowej - w rozumieniu 

art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zmianami). 

 

przyjmuje brzmienie: 

2. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową 

z uprawnieniami szkoły publicznej: czteroletnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie 

szkoły podstawowej - w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy 

Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zmianami). 

 

 

2) 

§ 18 

 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie mniej niż 15, nie więcej niż 25. 

 

przyjmuje brzmienie: 

 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie mniej niż 15, nie więcej niż 30. 

 

 

3) zostaje dodany nowy rozdział 10, w następującym brzmieniu: 

 

Rozdział 10. NAUCZANIE ZDALNE 

 

§ 63 

 

1. Obowiązek przejścia na nauczanie zdalne występuje w sytuacji, gdy zawieszenie  

    zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania zdalnego  

    powinno nastąpić nie później niż w trzecim dniu zawieszenia.  



2. Odstąpienie od nauki zdalnej mimo ustawowego obowiązku jej realizacji będzie możliwe: 

 1) za zgodą organu prowadzącego, 

 2) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 64 

 

1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

    jest możliwa w związku z: 

 1) organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,  

 2) nieodpowiednią temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których są 

 prowadzone zajęcia z uczniami, 

 3) zagrożeniem związanym z sytuacją epidemiologiczną, 

 4) innym nadzwyczajnym wydarzeniem. 

 

§ 65 

 

1.  Lekcje prowadzone zdalnie trwają 45 minut. 50% zajęć odbywa się online, a 50% zdalnie. 

Lekcje prowadzone są z użyciem kamer internetowych.  

2. Nauczyciele zobowiązani są prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształce-

nia na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W indywidualnych przypadkach nau-

czyciel może ustalić przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż wskazany, po uprzednim 

ustaleniu tego terminu z danym oddziałem, którego dotyczy ta zmiana.  

3. Wszystkie przedmioty oprócz plastyki prowadzone są za pomocą wideo rozmów. Wyżej 

wymienione przedmioty mogą być realizowane w formie wykonywania prac, które muszą zo-

stać odesłane do nauczyciela prowadzącego w dniu, w którym odbywają się zajęcia, chyba że 

nauczyciel wyznaczy inny termin. Każdego pierwszego dnia miesiąca, w którym występuje ten 

przedmiot będzie odbywać się wideo spotkanie z nauczycielem.  

4. 50% zajęć z danego przedmiotu prowadzonych jest w formie online z wykorzystaniem ka-

mery internetowej, 50% w formie zdalnej. 

 

§ 66 

 



1. Przebieg lekcji wychowania fizycznego ustalany będzie z nauczycielem prowadzącym, który 

uprzednio otrzyma informację od Dyrektora Szkoły. 

 

§ 67 

 

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, 

aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

 

§ 68 

 

1. Nauczyciele mogą realizować podstawę programową z wykorzystaniem: 

 1) materiałów w postaci elektronicznej za pomocą: 

  a) platformy do prowadzenia wideokonferencji ZOOM,  

  b) platformy MICROSOFT TEAMS,  

  c) platformy GOOGLE CLASSROOM,  

  d) komunikatorów internetowych wskazanych przez nauczyciela; 

 2) podręczników, ćwiczeń, kart pracy; 

 3) innych wskazanych przez siebie materiałów. 

 

§ 69 

 

1. Nauczyciele, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz 

metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych progra-

mów edukacyjno-terapeutycznych. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wy-

konania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci 

ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. 

 

§ 70 

 

1. Dopuszczalnymi formami kontaktu: 

 1) nauczycieli z rodzicami są: 



  a) dziennik elektroniczny LIBRUS – nauczyciele i rodzice są zobowiązani do 

  systematycznego, codziennego jego sprawdzania, 

  b) platforma ZOOM – po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron  

  terminu, 

  c) rozmowa telefoniczna – jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podanie swojego  

  prywatnego numeru telefonu, 

  d) platforma MICROSOFT TEAMS  – po wcześniejszym ustaleniu dogodnego 

  dla obu stron terminu,  

  e) komunikatory internetowe. 

 2) nauczycieli z uczniami są: 

  a) platforma ZOOM 

  b) platforma MICROSOFT TEAMS  , 

  c) platforma GOOGLE CLASSROOM, 

  d) dziennik elektroniczny LIBRUS, 

  e) komunikatory internetowe. 

 3) dopuszczanymi formami konsultacji rodziców z nauczycielami są: 

  a) wideo rozmowa na platformie ZOOM (po wcześniejszym ustaleniu terminu), 

  b) wideo rozmowa na platformie MICROSOFT TEAMS (po wcześniejszym  

  ustaleniu terminu), 

  c) wideo rozmowa na platformie GOOGLE CLASSROOM (po wcześniejszym 

  ustaleniu terminu), 

  d) kontakt telefoniczny, jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podanie swojego  

  prywatnego numeru telefonu, 

  e) dziennik elektroniczny LIBRUS. 

 4) ostateczną formę komunikacji wybiera nauczyciel w porozumieniu z rodzicami. 

 Termin konsultacji odbywają się zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego. 

 Możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu konsultacji. Potrzebę taką należy zgłosić 

 nauczycielowi, który wyznaczy dogodny termin. 

 

§ 71 

 

1. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce powinny być oceniane zgodnie z Wewnętrznymi Zasa-

dami Oceniania. Każdorazowo nauczyciel powinien informować, jakie działania ucznia będą 



oceniania i w jakim terminie powinny być wykonane. Podejmowane przez ucznia aktywności 

określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem, po-

winny być podstawą do oceny pracy ucznia. Ocenianiu może podlegać również aktywność 

ucznia podczas zajęć online. Wszystkie oceny muszą być odnotowane w dzienniku elektronicz-

nym. 

 

§ 72 

 

1. Wiedza i umiejętności ucznia oraz postępy w nauce powinny być monitorowane, oceniane i 

sprawdzane za pomocą: 

 1) kartkówek, testów, sprawdzianów online (po uprzedniej weryfikacji, czy w danym 

 oddziale jest to możliwe); 

 2) nagrania krótkich filmików przez uczniów na temat wskazany przez nauczyciela; 

 3) prezentacji multimedialnej; 

 4) projektów (multimedialnych); 

 5) krótkich i długich form wypowiedzi pisemnej; 

 6) przesłania nauczycielowi zdjęcia zeszytu lub innych materiałów z wypełnionymi 

 ćwiczeniami lub zagadnieniami; 

 7) wypełnienia przez ucznia przesłanych od nauczyciela kart pracy, ćwiczeń, testów itp.; 

 8) dyskusji klasowej z wykorzystaniem komunikatorów, mediów społecznościowych, 

 czy programów do telekonferencji; 

 9) pracy na lekcji podczas wideo rozmów; 

 10) prac plastycznych; 

 11) prac domowych; 

 12) odpowiedzi ustnej; 

 13) speakingów. 

 

§ 73 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego wpisywania tematów zajęć w dzienniku 

elektronicznym LIBRUS oraz frekwencji dzieci na podstawie obecności ucznia na zajęciach 

online lub odesłania zadanych prac podczas zajęć zdalnych we wskazanym przez nauczyciela 

terminie. 



 

§ 74 

 

1. Pedagog szkolny dostępny jest dla uczniów i rodziców w ustalonych wcześniej godzinach. 

Zajęcia z pomocy pedagogiczno-psychologicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z harmonogra-

mem (chyba, że zostało ustalone z rodzicami inaczej). 

 

§ 75 

 

1. Zajęcia dodatkowe takie jak koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz fakultety odby-

wają się zdalnie, zgodnie z harmonogramem lub w terminie, o którym poinformuje osoba pro-

wadząca (chyba, ze dane zajęcia nie są możliwe do zrealizowania w ten sposób). 

 


