
                                                                                        Załącznik nr1 do uchwały nr3 2017/2018 

                                                                                         Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2017 

                                                                                                 w sprawie zmian w Statucie .     

Rozdział I 

                                                                      §1 

  

ust 2pkt 1)otrzymuje  brzmienie: Szkole-należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w 

Rudnie im. Józefa Niećko. 

ust 2pkt 2)otrzymuje brzmienie:Oddziale Przedszkolnym- należy przez to rozumieć Oddział 

Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rudnie im. Józefa Niećko. 

ust 2 pkt 3)otrzymuje brzmienie : Gimnazjum- należy przez to rozumieć oddziały gimnazjalne 

przy Szkole Podstawowej w Rudnie im. Józefa Niećko. 

ust 2pkt 6) otrzymuje brzmienie:Statucie- należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej 

w Rudnie im. Józefa Niećko. 

ust 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i 

Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej im. 

Józefa Niećko. 

ust 2pkt 9) otrzymuje brzmienie: Wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego 

szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole. 

ust 2pkt 10)otrzymuje brzmienie: Organie prowadzącym  Szkołę- należy przez to rozumieć 

Gminę Michów. 

Ust 2pkt 11)otrzymuje brzmienie: Organie sprawującym nadzór pedagogicznynad Szkołą – 

należy przez to rozumieć  Lubelskiego Kuratora  Oświaty. 

 

                                                   Rozdział II  

                                                   § 2 otrzymuje brzmienie: 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko ul. Spacerowa 110, 21-140 Michów. 

 

                                                    § 3 

ust 1.otrzymuje brzmienie:W skład Szkoły Podstawowej wchodzą: 

pkt 1)otrzymuje brzmienie :Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowe ; 

pkt 2) otrzymuje brzmienie :Oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej; 

pkt 3) otrzymuje brzmienie :Oddziały Gimnazjalne. 

                                                    §4 

ust1. (   uchylony) 

ust 2. otrzymuje brzmienie:W użyciu Szkoły  Podstawowej są następujące pieczęcie: 

pkt 1) otrzymuje brzmienie :okrągła  mała metalowa  z godłem państwa w środku i napisem 

na obwodzie  : Gimnazjum nr 2 w Rudnie . 

pkt 2) otrzymuje brzmienie :okrągła duża metalowa z godłem państwa w środku i napisem na 

obwodzie  

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie 

- Gimnazjum nr 2 w Rudnie 

3) Podłużna z napisem : 

ppkta) otrzymuje brzmienie:Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie 



ppktb)  otrzymuje brzmienie :Gimnazjum nr 2 w Rudnie. 

 

 

                                                               § 5 

 

 ust 2. otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa  jest jednostką budżetową gminy i działa na 

zasadach określonych: 
 
ust 4. otrzymuje brzmienie :W planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości 

Szkoła  stosuje przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych. 

     ust 5. otrzymuje brzmienie :Szkoła posiada rachunek bankowy , z którego korzysta Szkoła 

Podstawowa i oddziały gimnazjalne. 

(Dodaje się punkt 7) w brzmieniu : 

7.Szkoła posiada Sztandar, który jest najważniejszym symbolem szkoły. 

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko ma kształt kwadratu. 

Rewers jest zielony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe w czerwonej 

tarczy.Godłem jest Orzeł Biały z głową zwróconą w prawo, ozdobioną złotą koroną. Dziób i 

szpony również mają złota barwę. Dookoła orła widnieje napis: „ Bóg, honor , ojczyzna, 

nauka”.Awers jest w kolorze białym. W środkowej części znajduje się portret naszego 

patrona wyszyty czarno-białą nicią. W górnej części znajduje się nazwa szkoły: Szkoła 

Podstawowa . Pod portretem widnieje napis „imienia Józefa Niećko w Rudnie”. Sztandar 

ma wymiary 100na 100cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewce o wysokości 2 m 20 cm, 

zakończone jest okuciem z metalowym orłem 

Sztandar uczestniczy podczas: 

-uroczystości szkolnych 

-uroczystości państwowych 

 Sztandarem opiekuje  się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród 

zaproponowanych przez Samorząd Szkolny uczniów. Obok zasadniczego składu   wybrany 

jest  skład „rezerwowy”.  

 

 

 

 

                                                                    §6 

pkt 1) otrzymuje brzmienie:W Oddziale Przedszkolnym ( roczne przygotowanie 

przedszkolne) -1 rok. 

Dodaje się ppkt a) w brzmieniu W Oddziale Przedszkolnym 3,4,5 –latków- proporcjonalnie 

od wieku 



pkt 2) otrzymuje brzmienie :W Szkole Podstawowej – 8 lat. 

pkt 3) otrzymuje brzmienie:Gimnazjum - do chwili wygaśnięcia zgodnie z polityką 

oświatową. 

 

ust 3. otrzymuje brzmienie :Szkoła prowadzi: 

pkt 2) otrzymuje brzmienie : Stołówkę wydającą obiady dla uczniów Szkoły oraz pracowników 

wg odrębnych przepisów. 

 ust 4. otrzymuje brzmienie :Szkoła może prowadzić w oparciu o własną bazę kadrową i 

sprzętową kursy, których dochód przekazywany jest na rachunek dochodów własnych. 

ust 5.otrzymuje brzmienie : .„Szkoła może pozyskiwać środki finansowe z wynajmu 

pomieszczeń, obiektów i wyposażenia, z których dochód przekazywany jest na rachunek 

dochodów własnych.” 

                                                             §6 a 

ust 3. otrzymuje brzmienie:Szkoła może prowadzić dzienniki lekcyjne dla każdego oddziału 

od klasy I do VIII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum, oraz inne dzienniki zajęć 

indywidualnych lub grupowych w wersji elektronicznej jako podstawową formę 

dokumentowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, świetlicowych i 

tych gdzie występujekonieczność dokumentowania przebiegu nauczania i działalności

 wychowawczej i opiekuńczej. W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III 

prowadzone są dzienniki papierowe.(zmienia brzmienie) 

 

                                        Rozdział III  

                                                                  § 7 

ustęp 2. punkt 1) otrzymuje brzmienie :Jak najpełniejsze przygotowanie absolwentów szkoły 

podstawowej do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Dodaje się ust 4 i punkty 1,2,3 zamiast ustępów. 

pkt 1) otrzymuje brzmienie:  Szkoła realizuje ustawowe zadania kształcenia. 
 
pkt 1) otrzymuje brzmienie: Kształtuje sprzyjające i odpowiednie środowisko wychowawcze 

dla realizacji ustawowych celów w tym ich zróżnicowanie stosownie do wieku uczniów, 

poprzez realizowanie„Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w 

Rudnie" opracowanego przez zespół nauczycieli . 

2)dodano jako punkt 

 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  Funkcje opiekuńcze w Szkole sprawują. 

a)dodano jako ppkt  

b) dodano jako ppkt 

c) dodano  jako ppkt 



 

zamiana numeracji zamiast punktu 4 wstawiono punkt 5. który otrzymuje brzmienie: Na 

wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów Szkoła dokonuje indywidualnej 

oceny sytuacji materialnej i społecznej uczniów organizując doraźną pomoc 

materialną lub zwalniając z opłat i opiniuje o przyznanie takiej pomocy przez 

organy samorządu gminnego. Podejmuje działania w celu zlikwidowania 

dysproporcji w materialnym zaopatrzeniu uczniów znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji finansowej. 

6.Szkoła  współpracując z PPP zapewnia uczniom korzystanie z pomocy 

psychologiczno pedagogicznej polegającej w szczególności na: 

 

ust7. zamiana numeracji 

ust 8.zamiana numeracji 

ust 9.zamiana numeracji 

ust.12. otrzymuje brzmienie: Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala 

„Program Wychowawczo-Profilaktyczny” dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. 

Józefa Niećko w Rudnie. 

                                                                 §8 

Dodaje się ust 1. w brzmieniu:Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości, 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

                                                                 §9 

 
ust 4 punkt 1) d otrzymuje brzmienie: dzieci Oddziału Przedszkolnego(roczne przygotowanie 

przedszkolne) i klas I-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych objętych rejestrem; 

 

ust 2)  otrzymuje brzmienie: dzieci Oddziału Przedszkolnego(roczne przygotowanie 

przedszkolne oraz uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych 

podczas przerw w nauce wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć oraz w czasie 

oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lub odjazd do domu w/g organizacji dowozów. 

 

 Dodaje się ustęp 13 w brzmieniu: 

13. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu i jest zobowiązana podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

 

                                               Rozdział IV  

                                                         § 10 

ust 1. otrzymuje brzmienie: Organami Szkoły są: 



 

                                                       §11 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy. 

 2. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły  i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. 

 3.Dyrektor Szkoły  w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

 2) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

 4) realizuje uchwały rady rodziców  oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

rodziców  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły ; 6) wykonuje 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę ;  

7)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

 8) stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły ;  

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

 10) współpracuje z pielęgniarką , 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.  

11) przyjmuje uczniów do szkoły. 

12) może ustalić indywidualny program lub tok nauki. 

13) ocenia pracę nauczycieli i dorobek nauczyciela w okresie stażu na wyższy stopień 

awansu zawodowego. 

14) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w okresie stażu. 

15) nadaje( lub odmawia nadania) stopień nauczyciela kontraktowego. 

16) wydaje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły. 

17) wydaje decyzję o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego. 

18) wydaje decyzje o zezwoleniu na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

19.ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowane nad 

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

4. Dyrektor szkoły  może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły . Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 5. Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły.  

 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

 Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

 1) zatrudniania i zwalnianianauczycieli oraz innych pracowników szkoły ; 



 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły ; 

 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców  , 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły .  

7.Dyrektor Szkoły  działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada, m.in. 

za: 

1)zgodność funkcjonowania Szkoły z obowiązującymi przepisami, 

2)stan obiektów szkolnych (sanitarny, techniczny i ochrony ppoż), 

3) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania. 

8.Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

rodziców , radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim 

10. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły  zastępuje go  inny nauczyciel szkoły  

wyznaczony przez niego.  

 

                                                                §12 

 

ust1. otrzymuje brzmienie:  RadęPedagogiczną jako organ Szkoły tworzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Szkole bez względu na wymiar czasu pracy. 

ust 7.otrzymuje brzmienie:Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i 

promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady 

szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

ust 8. otrzymuje brzmienie:  Obradom Rady Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Szkoły jako 

przewodniczący rady. 

ust 9.  otrzymuje brzmienie:  Obradom Rady Pedagogicznej przewodniczy   Dyrektor Szkoły 

jako przewodniczący rady. 

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady.  

ust10. otrzymuje brzmienie :Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, 

nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 



 ust16.otrzymuje brzmienie:  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których 

mowa w ust. 12,niezgodnych z przepisami prawa, a o powyższym zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 Dodaje się ust 17. w brzmieniu:Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub 

placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców . 

Dodaje się ust18w brzmieniu :Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub 

placówce. 

Dodaje się ust 19. w brzmieniu :W przypadku określonym w ust. 12, organ uprawniony do 

odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Dodaje się ust20. W brzmieniu :Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są 

obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracownikówszkoły . 

Dodaje się ust 21. w brzmieniu : Rada Pedagogiczna opiniuje i uchwala pozytywnie 

zaopiniowany  szkolny zestaw programów nauczania i podręczników . 

 

 

                                                                      §13 

 Dodaje się punkt 7) w brzmieniu :Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły  może 

podejmować działania z zakresu wolontariatu 

                                                                    §14 

ust1. otrzymuje brzmienie: Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły. 

W ustępie .1dodaje się pkt 1). w brzmieniu:W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym 

przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału.  

 Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  



Dodaje się ust 3. w brzmieniu :Rada rodziców może występować do dyrektora i innych 

organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach . 

ust 2.pkt 1) otrzymuje brzmienie:Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczna 

uchwala program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

 ust 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły. 

ust 2pkt 3) otrzymuje brzmienie :opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 

dyrektora Szkoły. 

                                                                   §15 

ust1.otrzymuje brzmienie:  W sprawach spornych pomiędzy działającymi w Szkole organami 

prowadzenie mediacji oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora, a w 

szczególności: 

 

                                                                  §20  otrzymuje brzmienie 

W ramach pracy Szkoły rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i 

kształcenia w następujących formach 

ust 2.otrzymuje brzmienie:  Szkoła zapewnia rodzicom informację na temat możliwości dalszego 

kształcenia i wychowania swych dzieci. 

ust 3.otrzymuje brzmienie:   Nauczyciele i rodzice mają prawo do wyrażania swych opinii na 

temat pracy Szkoły i przekazywania ich organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad 

Szkołą. 

ust 4. otrzymuje brzmienie:Szkoła jest organizatorem stałych spotkań z rodzicami służących 

wymianie informacji na tematy wychowawcze. 

                                                         Rozdział V 

                                                               §25 



ustęp3. otrzymuje brzmienie: Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci 6 letnie, objęte 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 3,4,5 letnie, których 

rodzice wyrazili taką wolę. 

   Dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem 

przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

                                                                      §32 

ustęp 2.otrzymuje brzmienie: Terminy te podaje dyrektor Szkoły. 

                                                                      §33 

ust2. otrzymuje brzmienie: Projekt obejmuje liczbę pracowników Szkoły. 

ust3.  otrzymuje brzmienie :Określa liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć i zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych Szkole przez organ prowadzący 

Szkołę. 

                                                              §36  otrzymuje brzmienie: 

Podstawową formą pracy  Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

 

                                                               § 38  

ust 1. otrzymuje brzmienie: Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do Szkoły, Dyrektor  Szkoły organizuje nauczanie indywidualne na okres 

określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego kształcenia z uwzględnieniem odrębnych 

przepisów.       

ust 2.otrzymuje brzmienie: Dyrektor  Szkoły  zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok 

nauki w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

                                                              

 

 

                                                              §39 otrzymuje brzmienie 



Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej oraz uzyskaniu zgody rodziców, może podjąć decyzję o 

skierowaniu ucznia gimnazjum, który ukończył 15 lat do oddziału przysposabiającego do pracy. 

                                                             § 40  

ust 1. otrzymuje brzmienie:  W Szkole  mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci szkół 

wyższych i słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli za zgodą Dyrektora. 

ust 2. otrzymuje brzmienie: „W Szkole mogą odbywać praktyki zawodowe uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych jeśli te praktyki mają uzasadnienie w realizacji celów szkoły praktykanta za 

zgodą Dyrektora i po zawarciu umowy ze szkołą praktykanta” 

                                                              §49 

ust 1. otrzymuje brzmienie:  Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy przebywają w 

szkole przed lub po zakończeniu zajęć szkolnych ze względu na czas pracy rodziców-na wniosek 

rodziców lub prawnych opiekunów albo dojazd do szkoły. 

 ust 8punkt 2) uchylono 

                                                               § 50 

ust 1. otrzymuje brzmienie: Szkołazapewnia uczniom i pracownikom możliwość spożycia 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej oraz zakup niektórych artykułów szkolnych i spożywczych 

w sklepiku szkolnym. 

ustęp 3,4 uchylony 

ust 2. otrzymuje brzmienie:  Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Szkoły  w 

porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami. 

ust 6.  otrzymuje brzmienie: Stołówka szkolna podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.  

ust 7. otrzymuje brzmienie:  Sklepik szkolny działa wyłącznie na potrzeby uczniów i 

pracowników Szkoły. 

                                                                § 51 

ust 1. otrzymuje brzmienie: Szkoła prowadzi swą działalność w budynku głównym szkoły. 

ust 3. otrzymuje brzmienie:  W skład majątku Szkoły wchodzą magazyny, boiska. 

ust 4. otrzymuje brzmienie: Szkoła sprawuje opiekę nad terenem będącym w jego użytkowaniu. 



                                                                  Rozdział VI  

                                                                      § 52  

ust 1. otrzymuje brzmienie: W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjno - 

ekonomicznych, technicznych i pracowników obsługi. 

                                                                       § 55 

ust 1. otrzymuje brzmienie: Dyrektor Szkoły powierza wyznaczonemu nauczycielowi zwanemu 

wychowawcą klasy opiekę nad danym oddziałem. 

ust 5. otrzymuje brzmienie: Dyrektor Szkoły wysłuchuje opinii uczniów i rodziców danego 

oddziału w sprawie wychowawcy, analizuje je i ewentualne wnioski (uwagi) przedstawia 

zainteresowanemu nauczycielowi. 

 ust 6. otrzymuje brzmienie:  Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy z 

urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn 

organizacyjnych Szkoły. 

                                                                      § 58  

ust 1. otrzymuje brzmienie: W Szkole są tworzone stanowiska nauczycieli – wychowawców 

świetlicy. 

                                                               Rozdział VII 

                                                                   §62  

dodaje się ustęp 4 w brzmieniu 

4.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. 

                                                                   §63 

Zmiana numeracji zamiast ustępu 6 wprowadza się ustęp 5.otrzymuje on  brzmienie: 

5.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania  fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 



wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

                                                    §64  

                                      otrzymuje brzmienie: 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 2. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do 

wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w 

formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia  

 

 

                                                              §65 

                                                 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji 

zajęć, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

                                                                 

 



                                                              §66 

ustęp 1. otrzymuje brzmienie: Dyrektor szkoły zwalnia 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 do końca danego 

etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której 

wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.  

ustęp 2. otrzymuje brzmienie: W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

Dodaje się ustęp 3. w brzmieniu: W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

                                                                      §67 

Do ustępu 1 dodaje się punkt 1w brzmieniu: 

1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom  

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

                                                                   §68 

Dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych 

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana. 

                                                                §69 

 

ppkt 3a( otrzymuje brzmienie)  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 



umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

                                                                 §70  

W ustępie 6.Słowo odchylenie zostaje zastąpione słowem dysfunkcja. 

 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

                                                                §72 

ustęp8. otrzymuje brzmienie:  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

§78 uchyla się  

Dodaje się §78a w brzmieniu : 

                                                      Egzamin ósmoklasisty 

1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest 

przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  jakim stopniu uczeń spełnia te 

wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany  formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, 

chemia, geografia lub historia. 

3. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację: 



1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń 

przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych), 

2) wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3. 

4. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,  nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, 

zmianie przedmiotu do wyboru. 

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

1) w terminie głównym - w kwietniu; 

2) w terminie dodatkowym – w czerwcu. 

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

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

2) przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu  z tego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole. 

7.Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

1) Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

podstawie: 

liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, 

oraz 

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi -  przypadku wykorzystania do sprawdzania 

prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują; 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z matematyki; 

3) wynik z języka obcego nowożytnego; 

4) wynik z przedmiotu do wyboru. 

2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

8.Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja 

egzaminacyjna. 

9.Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty. 

 



10. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może 

być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.  

1). Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 10, składa do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo 

pełnoletnim uczniem nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.  

2). W uzasadnionych przypadkach wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 10, 

może być złożony w terminie późniejszym niż określony w ust. 10.1 

11. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 

dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty.  

1) Zaświadczenie o stanie zdrowia, może być przedłożone w terminie późniejszym, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu.  

2) Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż 

do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty.  

12. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub 

sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 

jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 

listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.  

1) Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla uczni, wystąpiła po przekazaniu wykazu uczniów przystępujących do 

egzaminu,  dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informujeniezwłocznie 

na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną 

sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji 



egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia. 

13. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz 

uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera:  

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę 

i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;  

 

                                           §81 dodaje się ustęp 10 i 11 

ust10. otrzymuje brzmienie:    Naukę religii i etyki organizuje się na życzenie rodziców. 

ust11. otrzymuje brzmienie:    Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli 

rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W 

czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i 

wychowawczej.  

  1). O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez 

organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.  

2) Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, 

są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.”. 

 

 

                                                                     §93 

    ustęp 2. otrzymuje brzmienie:   Dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej zapisywane 

są po rocznym przygotowaniu przedszkolnym. 

ustęp 3. otrzymuje brzmienie :„Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej 

przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im 

obowiązku szkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także dzieci w stosunku do 

których rodzic lub prawny opiekun złożył wniosek o wcześniejsze przyjęcie do szkoły „. 



ustęp 4.otrzymuje brzmienie:   Do ośmioletniej  szkoły podstawowej przyjmuje się:  

1) Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

 2) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły jeśli w 

odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

  ustęp5. uchylony 

                                                                    §95 

Zdanie otrzymuje brzmienie:Ustala się następujące kary dla uczniów klas I – VIII Szkoły 

Podstawowej 

Zdanie otrzymuje brzmienie:Ustala się następujące kary dla uczniów klas  gimnazjalnych. 

Ust 7. otrzymuje brzmienie:   „Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z 

uzasadnionym wnioskiem o zniesienie kary. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


