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Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2015/2016 

W § 6 w ust 2 dodaje się p 4 o brzmieniu: 

,, Zapewnia się możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

W § 11 dodaje się ust 6 o brzmieniu: 

,, Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  publiczne szkoły 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.’’ 

W § 15 (organizacja zespołu szkół) po  ust.1 dodaje się ustępy: 

 „1a. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów” 

1b. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w 

obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 

53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 

określoną w ust. 1a. 

1c. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 1a, zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1a na wniosek rady oddziałowej, o której 

mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

1d. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów. 

1e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z ust. 1b i 1c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

1f. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1b i 1c, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

1g. Przepisy § 15 ustęp 1a-1g stosuje się w klasie III od roku szkolnego 2016/2017” 

W § 16 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego. 

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa                

w pkt 1. 
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b) Zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

c) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

d) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

e) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także: nauka religii, zajęcia 

związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej oraz zajęcia WDŻ. 

1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

W § 23 w ust. 2 dodaje się pkt  8 o brzmieniu: 

,,  za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia’’ 

W § 23 po  ust. 3 dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

W § 24 do pkt 5 dodaje się pp 5.1; 

,, Rada szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady 

oświatowej , w szczególności w sprawach organizacji  zajęć  o których mowa w art.64 ust. 1 

w pkt 2,5,6 .’’ 

W §24 w ust. 8 dodaje się pkt 5 o brzmieniu ; 

,, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów’’ 

W § 24 w ust 8 dodaje się p 6 o brzmieniu ; 

,, ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły.’’ 

 

W § 49 dopisuje się ustępy 4, 5, 6 o brzmieniu: 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 

6. Na wniosek rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę 
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W § 50 dodaje się ust. 10a o brzmieniu; 

,, Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia 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 

opanowanie w jednym roku treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas.’’ 

 

W §52 (WSO) zmienia się treść ust. 9, który otrzymuje brzmienie: 

„pkt 1) Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej. 

Pkt.2) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału 

Pkt 3) . Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia 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 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas.” 

W § 52 ust. 11 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

,, 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 pedagogiczna , uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym’’ 

 

W § 52 ust. 14  ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

,, O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno – terapeutycznym.’’  

W § 52 uchyla się ustępy 19 i 20. 
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W § 53 ustęp 10 otrzymuje brzmienie: 

„ Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora 

Zespołu Szkół , jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

W §53 (WSO) po ust 12. Dopisuje się ustęp 12a. w brzmieniu: 

„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 (prawnymi opiekunami)” 

W § 54 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: 

„ Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

W § 54 dodaje się ustęp 17 w brzmieniu: 

„ Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inne dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie szkoły. 


