
Uchwała Nr 22/2017 

Rady Pedagogicznej z dnia 23 listopada 2017 r.  

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 

w Gnieźnie 

 

Na podstawie: art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);  

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

W statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Użyte w różnym brzmieniu i różnym przypadku wyrazy „……..” zastępuje się użytymi  

w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „……..”; 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

Szkoła jest jednostką o ośmioletnim cyklu nauczania obejmującym: 

1) etap edukacyjny – odziały klas I – III – edukacja wczesnoszkolna; 

2) etap edukacyjny – odziały klas IV – VIII – nauczanie przedmiotowe.”; 

3) § 2a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, uwzględniające program 

wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na 

jej podstawie.”; 

4) § 2a ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) Kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach  

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

10) Kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 



uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.”;  

5) § 2a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.”; 

6) § 2a po ust. 3 dodaje się ust. 4 do 7 w brzmieniu: 

„4. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

5. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

7. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.”; 

7) § 4 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) Może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.”; 

8) § 4 ust. 4 skreśla się; 

9) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pracą zespołów i komisji kierują przewodniczący powołani przez dyrektora na wniosek 

zespołu lub komisji. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć 

do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i 

pracowników odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby 

niebędące pracownikami tej szkoły.”; 

10) § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie 

pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady 

pedagogicznej.”; 



11) § 8b po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.”; 

12) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Poziom opanowania przez ucznia klasy IV-VIII wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych zwanych dalej „stopniami” według 

następującej skali:”; 

13) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla uczniów klas IV – VIII wprowadza się następującą jednolitą skalę procentowo – 

punktową w celu oceny testów, sprawdzianów i prac klasowych (nie dotyczy kartkówek):”; 

14) § 14 ust. 14 i 15 otrzymuje brzmienie: 

„14. Na koniec półrocza (roku) nie przewiduje się sprawdzianu końcowo – zaliczeniowego (tzw. 

zdawania)  

15. Ocena półrocza (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.”; 

15) § 15 ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną – na podstawie rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;”; 

16) § 15 ust. 6b i 7 otrzymuje brzmienie: 

„6b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia  

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”; 

17) § 15 po ust. 7 dodaje się ust. 8 do 10 w brzmieniu: 

„8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 



nowożytnego.  

9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.”; 

18) § 15b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki i plastyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej.”; 

19) § 16 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Klasy IV – VIII – ustala się według skali ocen.”; 

20) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE DOTYCZĄCE OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

I ZACHOWANIA 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329


2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 



f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.”; 

21) § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może 

zdawać egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 
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poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.”; 

22) § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem niżej 

wymienionych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, technika, zajęcia 

komputerowe, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.”; 

23) § 21 ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;”; 

24) § 21a ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego oraz przystąpił 

do egzaminu ósmoklasisty.”; 

25) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 



5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje  

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.”; 

26) § 23 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli; 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz 

działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

innowacyjnej.”;  

27) § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, specjalistyczne, 

nauczanie języków obcych nowożytnych, koła zainteresowań oraz inne formy ujęte w rocznym 



planie pracy są i mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów.”; 

28) Po § 26 dodaje się § 26a i § 26b w brzmieniu: 

„§ 26a 

ORGANIZACJA WOLONTARIATU 

 

1. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza  

i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym 

Dyrektora szkoły. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich 

kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

§ 26b 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI 

ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

 

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 



działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

i Rady Rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności. 

5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły  

w miarę możliwości. 

6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach 

wewnętrznych szkoły.”; 

29) § 28 ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

szkoły.”; 

30) § 28 ust. 4 skreśla się; 

31) § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających 

na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku 

społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika  

w szczególności:”;  

32) § 28 ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) z zaburzeń zachowania i emocji;”; 

33) § 28 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;”; 



34) § 28 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom.”; 

35) § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:”; 

36) § 28 ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się;”; 

37) § 28 ust. 6 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,”; 

38) § 28 ust. 6 pkt 4 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

„ba) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – dla uczniów przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  

10 osób;”; 

39) § 28 ust. 6 pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 

utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,”; 

40) § 28 ust. 6 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;”; 

41) § 28 ust. 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanej dla uczniów, którzy mogą uczęszczać 

do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu 

zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym  

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych.”; 

42) § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 6 trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 

60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć 



specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia 

łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.”; 

43) § 28 ust. 9 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) asystenta nauczyciela.”; 

44) § 28 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami ucznia; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży.”; 

45) Po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu: 

 

„DORADZTWO ZAWODOWE 

§ 28a 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w oparciu  

o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku 

przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). 

2. Program zajęć, o których mowa w ust. 1 zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych  

z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej. 

4. Celem doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia  

w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.  

5. Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII 

i VIII; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 



a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu 

zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla 

uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym 

zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz 

dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

6. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół 

nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.”; 

46) § 29 ust. 1 pkt 12 skreśla się; 

47) § 30 ust. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu: 

„28) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

29) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, 

nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.”; 

48) § 30 ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu 

ich projektów przez Radę Rodziców,”; 

49) § 30 ust. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora szkoły;”; 

50) § 30 ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczo-profilaktyczny;”; 

51) § 30 ust. 6 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu; 

7) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.”;  

52) § 30 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny,”; 



53) § 30 ust. 7 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły,”; 

54) § 31 po ust. 1 dodaje się ust. 2 do 4 w brzmieniu: 

„2. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”  

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

4. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.”; 

55) § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu wrześni, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada 

w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września.”; 

56) § 34 ust. 1 do 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku, 

na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać  

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć 

edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 



4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją 

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.”; 

57) § 35 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.”; 

58) § 35 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: 

komputerowych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków 

obcych nowożytnych w oddziałach liczących powyżej 24 osób, mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej, - międzyoddziałowej lub między klasowej z tym, że przy podziale na grupy należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego.”; 

59) § 5 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Zmiany grup, o których mowa w § 35 ust.4.pkt 1) i 2), odbywają się po zakończonym 

półroczu lub roku szkolnym za zgodą rodziców. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – 

VIII prowadzone są w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 26 

uczniów.”; 

60) § 37 ust. 3 do 8 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze liczą nie więcej niż 8 uczniów. 

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne liczą nie więcej niż 5 uczniów. 



5. Zajęcia logopedyczne liczą nie więcej niż 4 uczniów. 

6. Zajęcia socjoterapeutyczne liczą nie więcej niż 10 uczniów. 

7. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej trwają 45 minut i można je realizować w grupach 

oddziałowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas I – III, dla pozostałych klas nie określono 

wymiaru. Liczebność w grupie uczniów z odchyleniami w budowie ciała wynosi nie więcej niż 

10, a z obniżoną sprawnością fizyczną nie więcej niż 15 uczniów. 

8. Nauczanie indywidualne w przypadku edukacji wczesnoszkolnej wynosi 6 do 8 godzin, dla 

klas IV – VI 8 do 10 godzin, a dla klas VII - VIII 10 -12 godzin.”;  

61) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.”; 

62) § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów będących 

pod opieką jednego nauczyciela.”; 

63) § 46 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zadania sekretarza szkoły, sekretarki i kasjera:”; 

64) § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Za szczególne osiągnięcia przyznaje się, na koniec II etapu edukacyjnego złote, srebrne 

i brązowe pióra za wyniki w nauce i zachowaniu.”; 

65) Po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu: 

„§ 47a 

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 

umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący winien 

się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny. 

2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły. 

4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu, który przyznał nagrodę  

z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni  



od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 

wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń  

za zasadne. 

5. W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do 

Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 

wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń  

za zasadne.”; 

66) § 51 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) Zabrania się używania telefonów komórkowych w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Podczas 

trwania zajęć lekcyjnych telefon powinien być wyłączony. Korzystać można wyłącznie z funkcji 

telefonu w czasie przerw lekcyjnych.”; 

67) § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,  

a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły 

podstawowej na wniosek rodziców do szkoły może zostać przyjęte dziecko sześcioletnie.”; 

68) § 52a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.”; 

69) § 53 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) statuetki złotego, srebrnego i brązowego pióra, przyznawane uczniom kończącym klasy 

ósme za wyniki w nauce i zachowaniu.”.  

§ 2. 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

         Elżbieta Zacholska 


