
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 1 września 2015 r. w statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „liczba uczniów w oddziałach klas 
I – III nie przekracza 25, przy czym: 

1) 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 po poinformowaniu oddziałowej 
rady rodziców, dzieli dany  oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona 
ponad liczbę 25 osób, 

2) dyrektor szkoły może odstąpić od w/w podziału, zwiększając liczbę uczniów 
w oddziale ponad liczbę 25, na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz 
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, 

3) liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być 
zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów, 

4) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona, w szkole 
zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale, 

5) oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów, może funkcjonować 
ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.” 

2. w § 6 po ust.1 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „podstawowe formy 
działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania 
z zakresu kształcenia ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne: 

a) języka obcego innego niż nauczany obowiązkowo, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 



6) zajęcia religii/etyki, 

7) zajęcia z języka mniejszości narodowej i etnicznej, 

8) zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny 

Zajęcia rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także 
z udziałem wolontariuszy.” 

Kolejne ustępy § 6 otrzymują numery odpowiednio: 3, 4, 5. 

3. w § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „szkolny zestaw programów nauczania, który 
– uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły 
podstawowej i gimnazjum z punktu widzenia dydaktycznego, przy czym przez 
program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia edukacyjnego 
należy rozumieć opis sposobu realizacji celów oraz treści nauczania ustalonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 
lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć 
edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia 
ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania.” 

4. w § 15 ust. 1 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „planowanie zakupów 
i gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 
i innych materiałów bibliotecznych, z których uczniowie korzystają nieodpłatnie oraz 
gospodarowanie nimi; określanie szczegółowych warunków korzystania przez 
uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych; coroczne ustalanie zestawu 
podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą 
obowiązywać w danym roku szkolnym.” 

5. w § 20 ust. 1 dodaje się pkt 5a, który otrzymuje brzmienie: „ustalanie sposobu 
wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 
lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 
pracy szkoły lub placówki.” 

6. w § 20 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „do zadań Rady Pedagogicznej 
należy” 

1) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej 
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 
ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych 
z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami, 

2) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych 
podręczników lub materiałów edukacyjnych. 



Rada pedagogiczna ponosi odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających 
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.” 

7. w § 21 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „organizację pracy szkoły, w tym rozkład 
zajęć edukacyjnych.” 

8. w § 21 ust. 1 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „zestaw bezpłatnych 
podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe 
obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym” 

9. w § 21 ust. 1 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „propozycje dyrektora 
dotyczące określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego 
w gimnazjum.” 

 

§ 2 

Z dniem 1 września 2015 r. w WSO wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 ust. 4 dodaje się pkt 4a, który otrzymuje brzmienie: „informacje o postępach 
edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice/prawni opiekunowie ucznia uzyskują 
podczas wywiadówek i konsultacji indywidualnych oraz w trakcie dyżurów 
poszczególnych nauczycieli, a także za pośrednictwem dziennika elektronicznego, za 
który nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób 
przekazywania tych informacji. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia 
i braku kontaktu ze strony rodziców, nauczyciel danego przedmiotu umawia się 
z rodzicami na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty 
z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym.” 

1. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przez 
specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się 
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności 
w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 
percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami 
neurologicznymi.” 

2. Uchyla się § 11 ust. 8. 



3. w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje 
w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem 
ust. 9.” 

4. w § 15 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „ustalenie rocznej oceny zachowania następuje 
w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.” 

5. w § 17 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: „ocenianie bieżące z zajęć 
edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 
się uczyć.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 18 listopada 2015 r. w WSO – załączniku do statutu szkoły wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 17 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 
„Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca 
każdego roku szkolnego i udostępniane na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) 
w każdym czasie, po uprzednim ustaleniu terminu dogodnego dla obu stron. 
Z udostępnionych prac uczeń lub jego rodzic ma prawo sporządzać notatki, nie dopuszcza się 
kopiowania ani wykonywania zdjęć danej pracy.” 

2. Po ust 13 dodaje się ust. 13a o następującym brzmieniu: 

„Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, w tym dokumentacja dotycząca 
egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz dokumentacja dotycząca udzielanej 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej udostępniana jest na wniosek ucznia lub jego 
rodziców przez nauczyciela w obecności dyrektora lub wicedyrektora. Wspomnianą 
dokumentację udostępnia się uczniowi jedynie w obecności przynajmniej jednego z rodziców. 
Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub jego rodzic ma prawo sporządzać notatki, 
nie dopuszcza się kopiowania ani wykonywania zdjęć jakiejkolwiek części udostępnionej 
dokumentacji.” 

 

 

 


