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Załącznik do Uchwały 
Nr 1 /08/15 

Rady Pedagogicznej  
z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 9 ust. 1 uchyla się pkt. 3 

2. w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów                                w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                    

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 
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c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;   

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 4 lit a – c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                                                      i 

placówkach; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 

nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.  

 

5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

6) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych:  

(dydaktyczno–wyrównawczych, rewalidacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych);  
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10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                      i 

ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 

ucznia; 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i 

behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

 

13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji 

zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej; 

14) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi; 

15) udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach 

określonych w statucie szkoły.” 

3.w § 40 dotychczasowe treści oznaczone ust. 1,2,3 otrzymują brzmienie: 

"1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu 

społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem 

Wspierającym. 

   2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole.  

   3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co 

najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.” 

4.w § 40 po ust. 3 dodaje się ust. 4-11 w brzmieniu: 
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 "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, logopeda 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 opracowuje 

indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół 

opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 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 programu 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 prowadzących zajęcia                  

z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o chara- kterze 

socjoterapeutycznym, 
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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 poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z 

przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (zajęcia specjalistyczne, o których mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach); 

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 § 26 ust. 3 pkt 4 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,                   

w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne); 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,               o 

których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 i 5 (1- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu                   o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 5 - przygotowanie uczniów do samodzielności                     w 

życiu dorosłym); 

7)   9. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu                       

indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego oraz dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać 

kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, 

rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane.   
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10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

Edukacyjno–Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu                        w 

rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań". 

5. § 41 otrzymuje brzmienie: 

„W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

1)  korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna); 

2)  korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne); 

3)  korekcyjno – kompensacyjne; 

4)  nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji; 

5)  zajęcia specjalistyczne: dogoterapia, muzykoterapia, terapia zajęciowa, terapia 

integracji sensorycznej, kinezyterapia.” 

6. w § 59 w ust. 1 po pkt.  33 dodaje się pkt. 34,35,36  w brzmieniu: 

"34) ma obowiązek powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący 

o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w termie 30 dni od otrzymanego zalecenia lub od 

dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń; 

35)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

36)organizuje zajęcia dodatkowe.” 

7. w § 61 ust .8 po pkt. 11 dodaje się pkt. 12  w brzmieniu: 

"12)  ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.” 

8.  w § 62 ust. 8 dodaje się pkt. 9 przyjmuje  brzmienie: 
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"9)opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym.” 

9.  w § 62 ust. 8 dodaje się pkt. 10 w  brzmieniu: 

„10) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.” 

10.w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane 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 wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ustawy                

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia                  

7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego                                           i 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4), 

organizowane w trybie określonym w tych przepisach; 

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, i rady rodziców; 

7)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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.” 

11.w § 67 ust.  5 uchyla się pkt.  1; 
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12. w § 67 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Na zajęciach komputerowych dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 

24 uczniów.” 

13.w § 67 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8) Na zajęciach obowiązkowych z języka obcego dokonuje się podziału na grupy                  w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.” 

14.w § 67 uchyla się ust  14 ; 

15.§ 71 ust 3 otrzymuje brzmienie:  

"3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia                

z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji dyrektora 

szkoły.” 

16.w § 80 ust 9 przyjmuje brzmienie: 

" 9. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy organizowanie  i  realizowanie pracy 
opiekuńczo –wychowawczej w świetlicy poprzez:  

1) opracowywanie i realizowanie planu pracy na każdy rok szkolny, 

2) czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w świetlicy i w szkole,  

3) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w ramach pełnionej opieki, w tym monitorowanie 

obecności uczniów na zajęciach świetlicowych oraz prowadzenie obowiązującej 

dokumentacji pracy; 

4) organizowanie uczniom aktywnego spędzania czasu w świetlicy , w tym prowadzenie 

zajęć edukacyjnych, wychowawczych, plastyczno-manualnych          i rekreacyjnych; 

5) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację 

odpowiednich zajęć; 

6) wdrażanie  wychowanków do samorządności, samodzielności i społecznej aktywności; 

7) zainteresowanie sytuacją szkolną wychowanków, w tym utrzymywanie stałego kontaktu         

z rodzicami i wychowawcami  wychowanków świetlicy; 

8) dbanie o estetykę i porządek w świetlicy szkolnej,  

9) reprezentowanie i promowanie działań świetlicy na zewnątrz; 

10) dwukrotnie w roku szkolnym sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności 

świetlicy szkolnej; 

11) realizowanie innych zadań statutowych 
 
17.w § 85 ust 1,2,3,4,5  otrzymują brzmienie : 
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„1. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

2. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

3. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor 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.  

4. W przypadkach, jak w ustępie 3, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy 

Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły                          z 

prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

5. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 3; 

18.w § 85  dodaje się ust.  6 w brzmieniu: 

„ 6. Do zadań asystenta nauczyciela należy: 

 1)Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego  indywidualnym 

tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

2)Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła 
- dom rodzinny; 

3)Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

4)Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości                w 
poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

5)Poszanowanie godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych                    i 
zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu 
samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, 
muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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6)Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 
matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu 
problemów; 

7)Dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 
świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości 
korzystania z nich; 

8)Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 
uczestnictwa w życiu społecznym. 

19.w § 95.  ust. 2  pkt. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów,           

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny: 

a) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania; 

b)zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,  

c)udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.” 

20.w § 95 ust. 2  dodaje się pkt. 24 w brzmieniu: 

"24) przekazywanie uczniom informacji co robią dobrze, a nad czym muszą popracować, zaś 

rodzicom przekazywanie informacji o przypadkach szczególnych uzdolnień.” 

21.w § 96 ust 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu” 

„5) czuwa, aby zebrania z rodzicami były protokołowane przez wyznaczonego spośród rodziców 

protokolanta.” 

22.w § 113 uchyla sie ust. 4 i  5 

23.w  127. uchyla się pkt. 6, 7,8  

24.w § 131 ust.  3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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";  
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25.w § 131 w ust. 5 dodaje się  pkt. 6, 7,8  w brzmieniu: 

„ 6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

7)udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

8) monitorowanie bieżącej pracy ucznia.” 

26.w § 131  ust. 7 otrzymuje  brzmienie: 

"7.  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji      

o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania         i 

pisemnych prac uczniów.” 

27. w § 131 ust.  6 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu: 

"8) ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami”. 
 
28. w § 132 ust. 1 po pkt. 5 dodaje się pkt.  6 w brzmieniu: 

 
" 6) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych).” 

29.. w § 133 ust. 2 uchyla się pkt. 4 

26 . w § 133 ust.  3 otrzymuje  brzmienie: 

"3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).” 

27 . w § 133 ust.  4  otrzymuje  brzmienie: 

"4. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia /lub dziennika elektronicznego 

/dzienniczka ucznia/ bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.      

1) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do 

zeszytu ucznia / dziennika elektronicznego / dzienniczka ucznia/. 

2) Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 

dzieci: 

a) na zebraniach ogólnych, 
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b) w czasie najbliższych po sprawdzianie konsultacji pedagogicznych ustalonych                 

w planie pracy szkoły.” 

28 . w § 133. uchyla się pkt. 5,6,7,8,9,10,11,12. 

29 . po § 133 dodaje się § 133 a w brzmieniu : 

  " § 133 a. Uzasadnianie ocen. 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2.Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie             w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki     w 

nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia 

prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia 

najpóźniej     w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości  i umiejętności ucznia 

uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą 

następujące treści: 

 

Imię i nazwisko ucznia: ....................................................................... 

Data sprawdzianu: ................................................................................ 

Dział: ................................................................................................... 

 

Ocena : .............................................................. 

 

 Sprawdzaniu podlegało: Uwagi/ pkt 

 
wiadomoś

ci 

1. 1.   

2. 2.   

3. 3.   

 4. 1.   

 
umiejętno

ści 

1. 1.   

2. 1.   

3. 2.   

4. 3.   

 

Zalecenia do pracy:  ............................................................................................................ 
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................................ 

                                                                                                                                     Podpis 

nauczyciela 

 

 

4.W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia 

oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

zainteresowanej osobie w czasie konsultacji                           w wyznaczonych godzinach i dniach 

tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań       z rodzicem"; 

30.Po § 133a dodaje się § 133 b w brzmieniu : 

" § 133 b.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, 

plastyki, muzyki i zajęć artystycznych 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 - także systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.” 

30 . w § 136 ust 5  otrzymuje  brzmienie: 

"5. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być 

ocenami wyrażonymi literami wg: 

Z- znakomicie 

B –bardzo dobrze 

D –dobrze 

M – musisz popracować 

S- słabo"; 

33. W § 136 ust 3 nadaje się brzmienie: 

"3. Półroczną i roczną ocenę opisową nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac 
ucznia, wypowiedzi. Ocena opisowa zawiera informacje dotyczące rozwoju: 
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1) intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej  
i przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, 
pisania, jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, 
umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody; 
2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań 
wobec wytworów kultury; 
3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka; postawa 
ciała, sprawność i zdrowie.” 

"; 

34. § 136 ust. 8 otrzymuje  brzmienie: 

" 8. 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”. 

35. § 137 w ust.  2 dodaje się pkt. 1 w brzmieniu: 

" 1) Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, 

aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania 

plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy 

Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo 

dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej 

minusów)"; 

36. § 137 w ust. 6 w pkt. 1 dodaje się tiret  f: 

" f) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia"; 

37.  § 137 w ust. 6  pkt. 2 otrzymuje  brzmienie: 

"2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował  treści i umiejętności określone na 

poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 

38. § 137 w ust. 6 w pkt  2  tiret c otrzymuje brzmienie: 

"c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów               

w nowych sytuacjach"; 
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39. w  § 137 w ust.6 pkt. 3 otrzymuje  brzmienie: 

"3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  zadania 

teoretyczne lub praktyczne,  

b) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla 

danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia 

nieliczne usterki stylistyczne.” 

40. w  § 137 w ust. 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

" 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, 

czyli:  

opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym                             

i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie"; 

41. w § 137 w ust. 6 pkt. 5 otrzymuje  brzmienie: 

" 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań  koniecznych, 

czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                    i 

praktyczne.” 

 

 

 

42. § 137 w ust. 6 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

" 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych.  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, 

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 
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b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy 

i umiejętności.” 

43. § 137 po ust 24  dodaje się ust. 25 w brzmieniu: 

"25. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 20% - 39% - dopuszczający  

 40% - 54% - dostateczny  

 55% - 70% - dobry  

       71% - 89% - bardzo dobry   

 90% - 100% - celujący .” 

44.  w § 137 ust. 25  dodaje się ust 26 w brzmieniu: 

"26. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.” 

45. w § 142 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

"17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie            

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

W skład komisji wchodzą: 
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1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klas; 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia." 

46.  w § 145 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.” 

47. w § 146 w ust. 13 dodaje się pkt. 1 w brzmieniu:   

" 1) Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych." 

48. w § 146 uchyla ust. 14 i 15   

49. w § 147 ust.  1 otrzymuje  brzmienie:   
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"1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie      

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone      

w  terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych." 

50. w § 147 ust. 3 otrzymuje  brzmienie:   

"3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja          

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem               

i jego rodzicom." 

51. w § 147 uchyla się ust. 4. 

52. w § 147 po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu:  

"11. Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 

wglądu uczniowi i jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora  szkoły w 

obecności dyrektora  lub innej upoważnionej przez dyrektora osoby". 

53. w § 147 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:  

"12. Dokumentacja nie może być wynoszona ze szkoły i kopiowana w jakikolwiek sposób". 
 

 

 

 


