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Załącznik Nr 1 do protokołu zebrania 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Armii Krajowej w Olesznie 
w dniu 14.09.2015 r. 

  
Uchwała Nr 3 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Olesznie z dnia 14 września 2015 r. 

w sprawie nowelizacji Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie 
       
      Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 w związku z art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) w 
związku  z art. 32 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz.357) oraz § 163 ust. 1 Sta-
tutu Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie (Uchwała nr 63/IX/99 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 20 grudnia 1999 r.)   
 
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie uchwala, co 
następuje: 
  

§ 1 
1. W Statucie Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie (Uchwała nr 63/IX/99 Rady 

Gminy Krasocin z dnia 20 grudnia 1999 r.)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 3. 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„ 1. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie obejmuje Szkołę Podstawową im. 
Armii Krajowej w Olesznie  i Publiczne Gimnazjum w Olesznie.”; 

3) w §  3 dodaje się ust  4 w brzmieniu:   

„4. W Szkole Podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne.”; 

4) w §  4 uchyla się ust. 1 i ust. 2:   

5) w §  7 uchyla się  ust. 4;   

6) w §  13 dodaje się ust  3 w brzmieniu:   

„3.  Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do 
bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w 
roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas.”. 

7) w §  16 uchyla się ust. 4;   

8) w §  17 w ust. 1 uchyla się pkt 8;   

9) w § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

„2) dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu 
i wzroku  poprzez systematyczne badania przez psychologa i pedagoga, prowa-
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dzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
indywidualną pracę wychowawców i nauczycieli oraz pełną realizację zaleceń po-
radni specjalistycznych,”. 

10) w §  18a: 

a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„ 1) organizowanie tego typu pomocy uczniom opuszczonym i osieroconym, 
z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych, mających 
szczególne trudności materialne oraz uczniom  niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym, itp.,”,  

b) uchyla się  ust. 3;   

11) w §  22 ust. 1: 

a) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) kształtuje  postawy otwartości i tolerancji wobec grup mniejszościowych,”  

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7)  uczy postaw: odpowiedzialności, patriotyzmu, poszanowania dziedzictwa kul-
turowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata - w du-
chu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej.” 

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) upowszechniania wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje  właściwe postawy 
wobec zagrożeń, w tym zagrożeń związanych z korzystaniem z mediów elektro-
nicznych.” 

12) w §  49 w ust. 1 pkt. 1: 

a) litera n) otrzymuje brzmienie:   

„n) określanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, szczegółowych warun-
ków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum”; 

b) litera o) otrzymuje brzmienie:   

„o)    zwalnianie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemoż-
liwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.”; 

c) dodaje się literę p) w brzmieniu: 

„p )   coroczne podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub ma-
teriałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w da-
nym roku szkolnym,” 

13) w §  49 dodaje się ust 2 w brzmieniu:   

„2. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego ucznia.”; 

14) w §  58:  

a) w ust. 1  dodaje się pkt 11 w brzmieniu:  

„  11)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły.”; 
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b) w ust. 4  pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4)  wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do 
rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez 
ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.”; 

15) w §  65: 

a)  ust. 1 dodaje się p. 11 w brzmieniu:   

„11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 
celu doskonalenia pracy szkoły.”; 

b) ust. 2 pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się p. 18 w brzmieniu:   

„18) wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przy-
czyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej 
opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej,”; 

c) ust. 2 dodaje się p. 19 w brzmieniu:   

„19) szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów 
gimnazjum.”; 

d) ust. 4 pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się p. 4 w brzmieniu:   

„4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimna-
zjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojo-
wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając 
posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.”; 

16) Tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:   

„Rada Szkoły Podstawowej i Rada Gimnazjum”; 

17) w §  71 ust. 2 pkt 4 litera b) otrzymuje brzmienie:   

„ b)  Dyrektora, Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej, Rady Pedagogicznej 
Gimnazjum, organu prowadzącego Zespół oraz do wojewódzkiej rady oświa-
towej, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyj-
nych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,”. 

18) w §  86: 

a) uchyla się ust  5: 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„ 6. Zajęcia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum są prowadzone również w in-
nych formach: 

1) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem 
zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie, 

2) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego same-
go etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia 
WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, 
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3) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych po-
ziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, za-
jęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa, 

4) w toku nauczania indywidualnego,  
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nau-

czania, 
6) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza 

szkołą, 
7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej 

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla 
danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowa-
nych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.), 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklaso-
wej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zie-
lone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczyn-
kowe w okresie ferii letnich,  

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7.    Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może 
wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.” 

19) dodaje się § 86a w brzmieniu: 

§ 86a 

1. W celu  realizacji zadań statutowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowa-
dzone są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego realizowa-
ne zgodnie z ramowym planem nauczania, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

3)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym: 

a) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wspar-
cia w  rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej, 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

5) zajęcia z religii i etyki na życzenie rodziców,  

6) zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,  

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i 
rady rodziców: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 
nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania. 
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20) w §  87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

1. „Liczba uczniów w oddziale klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum 
nie może przekraczać 32 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej 
klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.”;    

21) dodaje się § 87a w brzmieniu:   

„§ 87a 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddzia-
łach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do uczniów w oddziale: 

1) klasy II - od roku szkolnego 2015/2016, 

2) klasy III - od roku szkolnego 2016/2017. 

3. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku ko-
nieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwo-
dzie szkoły. 

4. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dy-
rektor szkoły jest obowiązany: 

1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady 
Rodziców 

lub 

2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.  

5. W przypadku , jak w ustępie 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału od-
działu, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dy-
rektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgo-
dy organu prowadzącego. 

6. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego.”; 

22) dodaje się § 87b w brzmieniu:   

 „§ 87b 

W Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum może być utworzony oddział integracyjny 
liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.”; 

23) w §  88 ust. 4 otrzymuje brzmienie:   

„4.    Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej i I – III  
gimnazjum  prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów”; 

24) dodaje się § 88a w brzmieniu:   

„§ 88a 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  z 
zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w 
każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 
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2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, je-
żeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pi-
semnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na pro-
mocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez 
ucznia.”; 

25) uchyla się §  89,   

26) w §  92 uchyla się  ust. 1 i 2,   

27) dodaje się § 92a w brzmieniu:   

1. „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub z 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na tych zajęciach na podstawie 
opinii lekarza. 

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwo-
ściach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wnio-
sek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej 
opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  
Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymaga-
nia edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy za-
warte w  statucie Zespołu - Rozdział VII – Wewnątrzszkolny system oceniania.  

3. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestni-
czenia ucznia w  zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych lub 
informatyki, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji tych zajęć. Uczeń jest 
obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice 
ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tych 
lekcji (możliwe zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W do-
kumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ 
zwolniony” albo „ zwolniona”. 

4. Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwol-
nienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki po 
otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.”; 

28) dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:   

„Rozdział 2a Organizacja oddziałów przedszkolnych.”; 

29) dodaje się § 94a w brzmieniu:   

 „§ 94a 

1. Szkoła Podstawowa prowadzi oddziały przedszkolne. 

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 5 lat. 

3. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w trybie i na wa-
runkach określonych w odrębnych przepisach.  

4. Liczba dzieci w oddziałach, o którym mowa w ust.1,  nie może być wyższa niż 25. 

5. Liczbę oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa arkusz organi-
zacyjny Szkoły.”; 
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30) dodaje się § 94b w brzmieniu:   

 „§ 94b 

1. Oddział Przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie 
oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego.             

2. W szczególności celem oddziału przedszkolnego jest:  

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, 

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w 
szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawno-
ści, 

3) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i re-
ligijnej, 

4) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dba-
nie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, 

5) zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Szkole, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do potrzeb i możliwości Szkoły 
poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami 
dzieci, 

7) kompensowanie istniejących braków środowiskowych, 

8) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe 
ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psy-
chofizycznych, 

9) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwi-
dowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspo-
magającymi. 

3. W szczególności zadaniem oddziału przedszkolnego jest: 

1) organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku, 
z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 

2) umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowane-
go do indywidualnych możliwości dziecka, 

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logo-
pedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniej-
szenia skutków niepełnosprawności dziecka, 

4) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecz-
nym i zdrowym środowisku, 

5) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oparciu o 
obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego,  

6) rozwijanie wrażliwości moralnej, 

7) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka w trosce o zapewnienie rów-
nych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukce-
su, 
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8) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, 

9) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk za-
chodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i 
kulturowym, 

10) budowanie systemu wartości, 

11) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 

12) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną itp.”, 

31) dodaje się § 94c w brzmieniu:   

 „§ 94c 

1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez: 

1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka, 

2) wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju oraz trudności wychowawczych i za-
pobieganie ich rozwojowi, 

3) kierowanie za zgodą rodziców na badanie w poradni psychologiczno-
pedagogicznej, 

4) pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznej, 

5) wdrażanie do procesu wychowania i nauczania zaleceń i wskazań specjali-
stów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

6) prowadzenie zajęć stymulacyjnych i kompensacyjno-wyrównawczych, 

7) organizowanie zajęć prowadzonych przez specjalistów, 

8) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

2. Oddział przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu 
go do nauki w szkole: 

1) organizuje współpracę z rodzicami, 

2) zapoznaje  rodziców z zadaniami realizowanym w oddziale przedszkolnym,  

3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nau-
czania, 

4) uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań, 

5) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka, 

6) stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności, kształtowania nawy-
ków higienicznych i kultury bycia, 

7) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, 

8) współpracuje ze Szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, 

9) umożliwia dziecku zdobywanie różnorodnych doświadczeń wpływających 
stymulująco na ich rozwój,  
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10) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i 
pisania, stosowania i tworzenia symboli i znaków. 

32) dodaje się § 94d w brzmieniu: 

„§ 94d 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

2) odpowiednie warunki do wychowania i opieki, pomoce i środki dydaktyczne, 

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywi-
dualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpo-
wiednich form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej, 

4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci, 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.”; 

33) dodaje się § 94e w brzmieniu: 

„§ 94e 

1. W ramach posiadanych możliwości oddział przedszkolny organizuje i udziela 
dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska dzieci; 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziec-
ka i umożliwianie ich zaspokajania; 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;  

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodzi-
ców i nauczycieli; 

5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu; 

7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka; 

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy-
sowych.  

2.  Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust.1 realizowane są we 
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi po-
radniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmio-
tami działającymi na rzecz dziecka i  rodziny.  

34) dodaje się § 94f w brzmieniu: 

„§ 94f 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w oddziale przedszkol-
nym w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: rehabilitacyjnych, logopedycznych, muzyczno-
ruchowych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze te-
rapeutycznym, 
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2) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców, 

3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 

2. Pomoc, o której mowa w ust.1 może być udzielona na wniosek rodziców, nau-
czycieli, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej.  

35) dodaje się § 94g w brzmieniu: 

„§ 94g 

1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamo-
ści narodowej i religijnej poprzez: 

1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich, 

2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych, 

3) rozwijanie wrażliwości moralnej, 

4) dbanie o kulturę języka polskiego, 

5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka, 

6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury, pracow-
ników, rodziców;  

7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny, 

8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców, 

9) kształtowanie  postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościo-
wej, 

10) kultywowanie tradycji i obyczajów, 

11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi, 

12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych, 

13) przybliżanie tradycji i kultury regionu, 

14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumie-
niu i przeżywaniu wartości uniwersalnych. 

15) organizowanie imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakte-
rze patriotycznym, 

16) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych, 

17) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach, 

18) przybliżanie społecznego i moralnego etosu patrona szkoły 

19) współudział w szkolnych uroczystościach poświęconych Armii Krajowej. 

36) dodaje się § 94h w brzmieniu: 

„§ 94h 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w 
oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podsta-
wa programową wychowania przedszkolnego. 
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2.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym okre-
ślają odrębne przepisy. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkol-
nym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w 
terminie określonym w odrębnych przepisach. 

4. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład 
dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły.  Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i 
higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń progra-
mowych. 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono  opiekę 
nad danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględ-
nieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

6. W ramach planu zajęć przedszkolnych może być organizowana nauka religii.  

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 6 organizuje się na życzenie rodziców, zgodnie 
z odrębnymi przepisami.  

8. Na wniosek rodziców w oddziale  mogą być organizowane inne zajęcia dodatko-
we. 

37) dodaje się § 94i w brzmieniu: 

„§ 94i 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w Szkole 
oraz poza Szkołą. 

1) dzieci przebywające w Szkole pozostają  pod opieką nauczyciela, który or-
ganizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z progra-
mem i planem pracy, 

2) dziecko uczęszczające w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizo-
wanych w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby odpowie-
dzialnej za prowadzenie tych zajęć, 

3) dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają 
pod opieką nauczyciela oddziału, 

4) nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, 
uprzednio informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 

5) wycieczki i spacery poza teren Szkoły  powinny odbywać się przy udziale 
wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów 
obowiązującym w Szkole, 

38) dodaje się § 94j w brzmieniu: 

„§ 94j 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Oddziału Przedszkolnego 
przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpie-
czeństwo.  
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2. Upoważnienie do odbioru dziecka powinno być udzielone w formie pisemnej 
przez obydwoje rodziców.  

3. Upoważniona do odbioru dziecka osoba musi być pełnoletnia.  

4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania  i odbierania dziecka w go-
dzinach ustalonych przez Szkołę. 

5. Pracownicy  Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 
pozostawione przez rodziców lub inną upoważnioną osobę przed budynkiem 
Szkoły, w szatni, ogrodzie, łazience, 

6. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z oddziału przedszkolnego w wy-
znaczonym czasie, nauczyciel  przekazuje je pod opiekę świetlicy szkolnej. 

7. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkol-
nego zawiera Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przed-
szkolnego.”; 

39) w §  95 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:   

„4)   Świetlica szkolna zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edu-
kacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofi-
zyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.” 

 

40) w §  98 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:   

„ 6.  Zasady   wypożyczania   uczniom   podręczników   lub   materiałów edukacyj-
nych  do  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych    oraz  zasady udostępniania  
uczniom  materiałów  ćwiczeniowych  określa Regulamin ewidencji i korzysta-
nia z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.”; 

41) dodaje się rozdział 6 w brzmieniu:   

„Rozdział 6 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”; 

42) dodaje się § 102a w brzmieniu: 

„§ 102a 

1.  W Oddziałach Przedszkolnych, Szkole Podstawowej i Gimnazjum organizuje się 
pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom 
i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu, a jej koordy-
natorem jest pedagog szkolny. 

3. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele pracujący z uczniem, 

2) wychowawcy, 

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, w szczególności: pedagog szkolny, terapeuta, logopeda, 
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4. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 
dobrowolny. 

43) dodaje się § 102b w brzmieniu: 

„§ 102b 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 
i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomo-
ści przez ucznia, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych pro-
gramów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjaliza-
cyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i ro-
dziców, 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu na-
uczycieli w tym zakresie, 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edu-
kacyjne dzieci, 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwia-
jące sprostanie tym wymaganiom, 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych, 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-
wych. 

44) dodaje się § 102c w brzmieniu: 

„§ 102c 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych  i 
edukacyjnych uczniów, wynikających z  

1) wybitnych uzdolnień, 

2) niepełnosprawności, 
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3) niedostosowania społecznego, 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji językowej, 

7) choroby przewlekłej, 

8) zaburzeń psychicznych, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych, 

11) zaniedbań środowiskowych, 

12) trudności adaptacyjnych, 

13) odmienności kulturowej. 

45) dodaje się § 102d w brzmieniu: 

„§ 102d 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń,  ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne, o których mowa w § 102c, wymaga pomocy psychologiczno - peda-
gogicznej nauczyciel / specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę kla-
sowego. 

2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach 
określonych  w ust. 1: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie, 

2) uczeń, 

3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna, 

4) dyrektor ; 

5) pomoc nauczyciela; 

6) pracownik socjalny; 

7) asystent rodziny; 

8) kurator sądowy. 

3. Wychowawca  klasy informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia 
pomocą  psychologiczno – pedagogiczną. 

4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 
102f, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 
udzielania oraz proponuje wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane. 

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej ustala dyrektor Zespołu. 

46) dodaje się § 102e w brzmieniu: 
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„§ 102e 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w Oddziale przedszkolnym, Szkole Podstawowej i Gimnazjum  
jest zadaniem zespołu, o którym mowa w § 102z. 

47) dodaje się § 102f w brzmieniu: 

„§ 102f 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w poszczególnych placówkach Zespołu 
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

1) w oddziale przedszkolnym: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

c) porad i konsultacji. 

2) W szkole podstawowej: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

d) warsztatów; 

e) porad i konsultacji. 

3) W gimnazjum: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz plano-
waniem kształcenia i kariery zawodowej, 

e) warsztatów; 

f) porad i konsultacji. 

2. We wszystkich placówkach Zespołu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warszta-
tów i szkoleń. 

48) dodaje się § 102g w brzmieniu: 

„§ 102g 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 
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2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudno-
ści w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.  

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 5.  

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 
powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym or-
ganizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjo-
nowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio 
uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wy-
chowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

7. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych i specjaliści. 

8. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjali-
stycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie 
zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nau-
czyciela prowadzącego zajęcia. 

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

49) dodaje się § 102h w brzmieniu: 

„§ 102h 

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, logopeda 
oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjali-
stycznych.   

2. W szkole prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętno-
ści z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.  

50) dodaje się § 102i w brzmieniu: 

„§ 102i 

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielają-
cych pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna  we Włoszczowie . 

51) dodaje się rozdział 6 w brzmieniu:   
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„Rozdział 6 Organizacja nauczania, wychowania i opieki  dla uczniów niepełno-
sprawnych i niedostosowanych społecznie”; 

52)  dodaje się § 102j w brzmieniu: 

„§ 102j  

1. Kształceniem specjalnym w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i gim-
nazjum obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej o niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagroże-
niu niedostosowaniem społecznym.”; 

53) dodaje się § 102k w brzmieniu: 

„§ 102k 

1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się  
w oddziale przedszkolnym oraz w szkole podstawowej i gimnazjum na każdym 
etapie edukacyjnym w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

2.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest:  

1) w oddziale ogólnodostępnym, 

2) w oddziałach integracyjnych. 

3. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz  
zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkole podstawo-
wej i gimnazjum na każdym etapie edukacyjnym. 

54)  dodaje się § 102l w brzmieniu: 

„§ 102l 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowa-
niem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjal-
nego, 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt 
specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych  
i możliwości psychofizycznych ucznia, 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zaję-
cia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, 

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi 
lub uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewali-
dacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych me-
tod komunikacji 
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2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o po-
trzebie kształcenia specjalnego. 

55) dodaje się § 102m w brzmieniu: 

„§ 102m 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w każdym cyklu 
edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć ob-
owiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w 
formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zespołu, o którym mowa w §102z statutu oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 
wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do  
końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI szkoły 
podstawowej, a w przypadku gimnazjum - do końca lutego w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przy-
padkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programo-
wej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 
spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami, 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.”; 

56) dodaje się § 102n w brzmieniu: 

„§ 102n 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słu-
chu lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnospraw-
nościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu 
edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalne-
go z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu 
edukacyjnego. 

57) dodaje się § 102o w brzmieniu: 

„§ 102o 

1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach między-
oddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów inte-
gracyjnych, prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 

2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z infor-
matyki i języków obcych, z zachowaniem warunku, że grupa nie może liczyć 
mniej niż 5 osób. 
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58) dodaje się § 102p w brzmieniu: 

„§ 102p 

1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkol-
nego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat w przypadku 
szkoły podstawowej i  21 rok życia w przypadku gimnazjum. 

59) dodaje się § 102r w brzmieniu: 

„§ 102r 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 
zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym 
lub integracyjnym co najmniej po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym pla-
nie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej 
dwóch dniach. 

60) dodaje się § 102s w brzmieniu: 

„§ 102s 

1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

1)  korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna), 

2)  korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne), 

3)  korekcyjno – kompensacyjne, 

4)  nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 

61) dodaje się § 102t w brzmieniu: 

„§ 102t 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczy-
cieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współor-
ganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-
łecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 
z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i 
zajęcia, określone w programie, 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wycho-
wawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 
przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 
w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów, 



---------------------------------------- 

(parafka protokolanta) 

20 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nau-
czycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, okre-
ślone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnospraw-
nymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym. 

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia 
edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, reali-
zowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w 
ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

62) dodaje się § 102u w brzmieniu: 

„§ 102u 

1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przepro-
wadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej „spraw-
dzianem”, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”, przeprowadzanych zgodnie z przepi-
sami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-
łach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełno-
sprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalne-
go, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności 
na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzy-
staniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
sprawdzianu lub egzaminu, 

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej nie-
pełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostoso-
waniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kon-
taktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych. 

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub in-
dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową infor-
mację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 
września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.  
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4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków prze-
wodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

63) dodaje się § 102w w brzmieniu: 

„§ 102w 

1. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 
określonych w Rozdziale 6 statutu. 

64) dodaje się § 102z w brzmieniu: 

„§ 102z 

1. W szkole powołuje się zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego . 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, 
jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele i specjaliści 
prowadzący zajęcia w tym oddziale.  

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca 
oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-
pedagogicznej, 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, lo-
gopeda lub inny specjalista.  

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole 
są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć 
oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych 
wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona 
do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie 
może uczestniczyć w pracach zespołu. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opraco-
wuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w 
orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oce-
ny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, 
na jaki został opracowany poprzedni program.  

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z pro-
gramu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy 
pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzą-
cych zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 
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a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyj-
nym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze re-
socjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o 
charakterze socjoterapeutycznym, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami, 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym po-
radniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 102l ust. 1 pkt 
4, a w przypadku ucznia gimnazjum – także działania z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 
zadań, o których mowa w § 102b ust. 1. 

9. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecja-
listycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektyw-
ności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji pro-
gramu.  

10. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach 
zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, 
o której mowa w ust. 9. Na własny wniosek mogą otrzymać kopię tego programu. 
W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu są oni niezwłocznie 
zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie 
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w któ-
rych poszczególne formy będą realizowane.   

65) w § 103 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a   W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzą-
cego zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań 
asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent 
wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy 
świetlicy. 

66) w § 106 ust. 2: 

a) uchyla się pkt. 2 - 11; 

b) dodaje się pkt. 12 – 36 w brzmieniu: 
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12) „prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybra-
nego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form or-
ganizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom 
zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do ak-
tywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór od-
powiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów; 

13) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszano-
waniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka; 

14) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 
światopoglądów, 

15) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbęd-
nych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc 
w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 

16) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

17)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrze-
bach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

18) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-
pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela 
działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozo-
wał wybitne uzdolnienia, 

19) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej, 

20) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności 
uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny, 

21) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym sys-
temie oceniania, 

22) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,  

23) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątszkolnymi zasa-
dami oceniania, 

24) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zaintereso-
wań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zaintere-
sowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmioto-
wych, zawodach, 

25) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, roz-
poznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

26) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 
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27) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

28) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 
merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedago-
gicznej  i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  me-
todycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE  
lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym 
planem WDN, 

29) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organiza-
cji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyj-
nej, 

30) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą prze-
rwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w 
pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz przestrzeganie  in-
nych zapisów  Kodeksu pracy, 

31) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokony-
wanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumen-
tów szkolnych, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych za-
jęć, 

32) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie 
godności osobistej  ucznia, 

33) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i 
rodziców, 

34) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 
pracownicze, 

35) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z nimi 
uczniów i rodziców;  

36) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu 
gimnazjalnego.” 

67) w § 118a uchyla się ust. 8; 

68) w § 119: 

a) ustęp 1. otrzymuje brzmienie: 

1. „Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, 
które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku 
szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy, a także dzieci, w stosunku do któ-
rych wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 
ust. 1 Ustawy.” 

b) uchyla się ustęp 6, 

69) w § 121 dodaje się ustęp 2a: 

„2a.  Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą na zasadach określo-
nych w art. 16 ust. 8 -14.” 

70) w § 123: 
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a) ustęp 6. otrzymuje brzmienie: 

„6.  Uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum musi 
przystąpić odpowiednio do sprawdzianu szóstoklasisty lub egzaminu gimna-
zjalnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego 
części przez dyrektora OKE w Łodzi, zgodnie z przepisami prawa oświatowe-
go.”  

b) ustęp 7. otrzymuje brzmienie: 

„ 7.  Uczeń drugiej klasy gimnazjum jest zobowiązany do realizacji projektu gimna-
zjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gim-
nazjum, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, z zastrzeżeniem, o którym 
mowa w ust. 8.” 

c) dodaje się  ustęp 8 w brzmieniu: 

„8.  Dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w 
przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.” 

71) w §  130: 

a) w  ust. 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:   

„3)   projekt edukacyjny w gimnazjum.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpo-
znawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  
wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. „ 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„ 3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia okre-
ślonych w statucie szkoły.”; 

d) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:   

„3a.  Projekt edukacyjny w gimnazjum podlega ocenianiu według odrębnych za-
sad opisanych w § 147a  Statutu Zespołu. „ 

e) dodaje się ust. 3b w brzmieniu:   

„3b.  Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma 
wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.”; 
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f) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 
tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;”, 

g) w ust. 4 pkt  3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego roz-
wój”; 

h) w ust. 4 dodaje się pkt 8 w  brzmieniu: 

„ 8.  monitorowanie bieżącej pracy ucznia.”, 

i) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzy-
skania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zin-
dywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psycholo-
giczno-pedagogiczną w szkole,” 

j) w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce , zasadach wglądu do 
dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów oraz o szczególnych uzdol-
nieniach ucznia,” 

k) w ust. 5 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8.  ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego w gimnazjum.”; 

72) dodaje  się §  131a w brzmieniu:   

1. „Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczycie-
la i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego, 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realiza-
cji, 

3) wykonanie zaplanowanych działań, 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania okre-
ślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wy-
kraczać poza te treści.”; 

73) w § 132: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5. w brzmieniu: 

„5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego w gimna-
zjum.”   

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania,  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.” 

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

1. „Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą zostać przekazane nie później niż 
do dnia 20 września.: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu, 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy ( do-
stęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przezna-
czonych na konsultacje dla rodziców) 

lub 

3) na stronie internetowej szkoły z zakładce danej klasy. 

74) dodaje się § 132a w brzmieniu: 

„§ 132a 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza, 

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe – po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyż-
szej oraz  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realiza-
cja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych. Ocenę 
końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 
najwyższej.  

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych po-
magających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.” 

75) w § 133: 

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.   Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 
podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio 
po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali punktowej.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu 
i zapoznaje z nimi na terenie szkoły. „ 

c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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„3a.  Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swo-
ich dzieci w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.” 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

1) oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasad-
nia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub 
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do popra-
wy. 

2) oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia typu 
A uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy 
zawierającą następujące treści: 

a) sprawdzane  umiejętności i wiadomości, 

b) kryteria oceny wraz z punktacją, 

c) uzyskane przez ucznia punkty za poszczególne kryteria, 

d) ustalona, zgodnie z WSO, ocena, 

e) zalecenia do dalszej pracy.  

3) recenzja, o której mowa w p. 2 może mieć formę osobnego dokumentu, mo-
że też być umieszczona  pod pracą pisemną, obok oceny – sposób jej doku-
mentowania określa nauczyciel, informując o tym uczniów i ich rodziców,  

4) oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia typu 
B i C uzasadniane są ustnie, 

5) w przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatko-
wego uzasadnienia oceny, o której mowa w p. 2. Dodatkowe uzasadnienie 
nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie kon-
sultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidu-
alnych spotkań z rodzicem.” 

e) Uchyla się ust. 5. 

76) dodaje się § 133a w brzmieniu: 

„§ 133a 
1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfi-

kacyjnego, o którym mowa w § 142, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w 
§ 144, zastrzeżeń, o których mowa w § 141, oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1. jest udostępniana wyłącznie na terenie 
szkoły przez dyrektora szkoły.  

3. Dokumentację udostępnia się uczniowi jedynie w obecności przynajmniej jedne-
go z rodziców. Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic mają prawo spo-
rządzać notatki. Nie dopuszcza się kopiowania ani fotografowania jakiejkolwiek 
części udostępnionej dokumentacji. 

4. Fakt zapoznania się z dokumentacją rodzic ucznia potwierdza własnoręcznym 
„podpisem. 

77) dodaje się § 133b w brzmieniu: 

„§ 133b 
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1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez placówki Zespołu informa-
cji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są 
pobierane od rodziców  żadne opłaty, bez względu na postać i sposób przekazy-
wania tych informacji.” 

78) w § 135: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W  szkole obowiązuje następująca skala ocen bieżących 
i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz rocznych i końcowych z zastrzeżeniem 
ust. 3 i ust. 4: 

1) stopień celujący               – (6) – cel. 

2) stopień bardzo dobry       – (5) – bdb. 

3) stopień dobry                   – (4) – db.  

4) stopień dostateczny         – (3) – dst.  

5) stopień dopuszczający     – (2) – dop. 

6) stopień niedostateczny     – (1) – ndst.” 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.   Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1–5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w 
stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.”; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwier-
dzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej” 

79) w § 136 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

1. „Klasyfikacyjna ocena opisowa śródroczna i roczna:  

1) uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umie-
jętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o któ-
rych mowa w art. 44b ust. 3 ustawy, dla każdego etapu edukacyjnego, 

2) wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwycię-
żaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.”; 

80) w § 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na co najmniej dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 
zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne wpisują ołówkiem do dziennika lekcyjnego przewidywane oceny śród-
roczne (roczne) oraz są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (praw-
nych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z tym że: 

1) uczniowie informowani są przez danego nauczyciela ustnie, podczas zajęć, 
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2) rodzice informowani są w formie pisemnej, na obowiązującym druku szkol-
nym zarejestrowanym w kancelarii szkoły, za potwierdzeniem jego odbioru.  

Wzór zawiadomienia zatwierdza Dyrektor.”; 

81) w § 139: 

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,” 

b) uchyla się ust. 4; 

c) uchyla się ust. 5; 

82) w § 141: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dy-
rektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 
być zgłoszone w terminie do 7 2 dni roboczych po zakończeniu od dnia za-
kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. „ 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a.  Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ustala 
się  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 
Dokładny termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opieku-
nami). „ 

c) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.” 

d) ust. 4 pkt 2 litera a) otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodni-
czący komisji 

e) ust. 4 pkt 2 litera c) otrzymuje brzmienie: 

„nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,”; 

f) ust. 7 pkt 1 litera d) otrzymuje brzmienie: 

„d) ustaloną ocenę ze sprawdzianu,”; 

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w 
uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.”; 
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h) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfi-
kacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowe-
go.”; 

83) w § 142: 

a) uchyla się ust. 3; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

1. „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący ko-
misji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

c) uchyla się ust. 7; 

d) uchyla się ust. 8; 

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół za-
wierający: . nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egza-
min, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu 
klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, za-dania egzaminacyjne, ustaloną 
ocenę klasyfikacyjną.  „ 

84) dodaje się §  142a w brzmieniu:   

„§142a 

1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 
roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych 
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie eduka-
cyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  

2. Nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 
zajęć technicznych i wychowania fizycznego, 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowią-
zek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora. W 
skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 
jest przeprowadzany ten egzamin. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. 
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6. Pozostałe zasady organizacji egzaminów klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zostały określone w § 142 
ust. 10 – 13.”; 

85) w § 144: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie; 

„3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej przeprowadza 
się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fi-
zycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 
praktycznych.” 

b) w ust. 11 punkt 4  otrzymuje brzmienie: 

„ 4)  ustaloną ocenę  egzaminu poprawkowego,” 
c) dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

„17.  Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona nie-
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.” 

d) dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 

„18.  W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została usta-
lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dy-
rektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwo-
ławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 141 ust. 1 – 9. Oce-
na ustalona przez komisję jest ostateczna.” 

86) w §  144a  ust. 4 pkt 5  otrzymuje brzmienie:   

„5)  ustaloną ocenę typu „A”; 

87) w §  147a  ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2.  Liczba punktów uzależniona jest od stopnia zaangażowania ucznia w realizacji 
tego projektu: 

1) od 41 do 50 punktów otrzymuje uczeń, który wykazał się dużą samodzielno-
ścią i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjal-
nego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w 
ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooce-
ny i wyciągania wniosków, 

2) od 31 do 40 punktów otrzymuje uczeń, który był aktywnym uczestnikiem ze-
społu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi 
członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością, 

3) od 21 do 30 punktów otrzymuje uczeń, który prawidłowo wypełniał swoje za-
dania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na 
uwagi zespołu i opiekuna projektu, 

4) od 11 do 20 punktów otrzymuje uczeń, który wypełniał swoje obowiązki w 
trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z 
przyjętych zadań lub też działania były podejmowane na prośbę lidera zespo-
łu lub po interwencji opiekuna projektu. 
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5) od 0 do 10 punktów otrzymuje uczeń, który często zaniedbywał swoje obo-
wiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego, nie wywiązywał się w termi-
nie ze swoich obowiązków lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na prze-
bieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększe-
niem obowiązków innych członków zespołu projektowego.”; 

88) w § 149 ust. 7: 

a) przy zapisie: udział w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy tylko uczniów 
klasy drugiej gimnazjum) zmienia się zakres punktowy od 0 p. do 50 p. 

b) dodaje się zapis: 

udział w akcjach charytatywnych  0 - 10 10 organizator akcji 

  

89) w § 149 ust. 10: 

a) w zapisie „niestaranne, niechlujne prowadzenie zeszytów” usuwa się wyraz „nie-
chlujne”, 

b) zapis: 

przynoszenie do szkoły, bez pisemnej zgody rodzi-
ców, telefonów komórkowych i innych urządzeń mul-
timedialnych 

5 6 nauczyciel 

Otrzymuje brzmienie: 

Nieuzasadnione korzystanie na lekcji z telefonów 
komórkowych i innych urządzeń multimedialnych 

10 6 nauczyciel 

c) w zapisie: „wyśmiewanie się z ułomności kolegów, dokuczanie słabszym” usuwa 
się wyraz „ułomności”, 

d) uchyla się zapis: 

brak dbałości o higienę osobistą i ubiór 10 1 wychowawca 

 

90) w § 149 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Oceny wzorowej z zachowania nie otrzymuje uczeń, który w ciągu półrocza 
otrzymał 20 i więcej punktów  za działania niepożądane, o których mowa w ust. 10.” 

91) w § 150 ust. 2 uchyla się pkt 1;  

92) w § 151 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysi-
łek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematycz-
ność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowa-
nych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Szczegółowe kryteria oceniania w tym 
zakresie określają nauczyciele tych zajęć w PSO, o którym mowa w §150 ust. 5.” 

93) w § 156 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1.  W klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciel odnotowuje na bieżąco osiągnięcia 
edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:  

1) „6” oznacza, że wiadomości i umiejętności ucznia są oryginalne i twórcze oraz 
wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania, 

2)  „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewi-
dzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje 
umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach, 

3)  „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 
przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest 
pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści 
kształcenia,  

4) „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i 
umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie naucza-
nia, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych 
treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych, 

5)  „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzia-
ne w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, 
że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań in-
dywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

6)  „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu 
nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolej-
nych treści zadań edukacyjnych.” 

94) w § 158: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców 
(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 
ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w 
ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opano-
wanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 
nauczania dwóch klas.” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  W wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogicz-
na może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły pod-
stawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia  lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnię-
ciu opinii wychowawcy oddziału.” 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 
etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny 
uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i 
zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się ocenę usta-
loną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 
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Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 
zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.” 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.   O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedago-
giczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie eduka-
cyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 102z, ust. 6-8.” 

95) w §159 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.   O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w § 102z, ust. 6-8.” 

 
§ 2 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.            
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