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Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), § 179 statutu oraz § 10 regulaminu rady pedagogicznej
wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale V

  w § 27 

 ust.  2  punkt  6  traci  dotychczasowe  brzmienie  i  uzyskuje  brzmienie
następujące: 

„  6)  wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom  pomocy
psychologiczno - pedagogicznej ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę możliwości
przydziału  godzin  nauczycielom  w  ramach  art.  42  KN,  z  zachowaniem  40-
godzinnego wymiaru czasu pracy”.

2. W rozdziale VI

 w § 47 

uchyla się punkt 28 i 33.

3.  W rozdziale VII 

 w § 69 

po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

1) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
do podjęcia nauki szkolnej; 

2)  decyzję  o  wcześniejszym  przyjęciu  dziecka  do  szkoły  podstawowej  podejmuje
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które
zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego”.

„5.  Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor szkoły
w obwodzie, której dziecko mieszka.

1)  odroczenie  dokonuje  się  na  wniosek  rodziców  złożony  w  roku  kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia; 

2)  odroczenie  dotyczy roku  szkolnego,  w  którym dziecko  ma  rozpocząć  spełnianie
obowiązku szkolnego; 

3) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
obowiązek szkolny może być  odroczony nie  dłużej  niż  do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;

4)  odroczenia  obowiązku  szkolnego  dla  dzieci  posiadających  orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor, w obwodzie której dziecko mieszka,
na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;

5) w przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla  dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w pkt. 4 i 5 składa
się nie później niż do 31 sierpnia; 
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6)  do  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt.  4  i  5  rodzic  jest  zobowiązany  dołączyć
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz  opinię,  z  której  wynika  potrzeba
odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym”. 

 uchyla się § 77 i 78

 w § 84

ust. 5 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące: 

„5.  Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest  prowadzenie dokumentacji  na  potrzeby
zajęć  dodatkowych  (dydaktyczno-wyrównawczych,  rewalidacyjno-kompensacyjnych,  pracy
z uczniem  zdolnym  i  innych  specjalistycznych),  prowadzenie  Dziennika  innych  zajęć
nauczyciela  -  zgodnie  z  wewnętrznym  ustaleniem  Rady  Pedagogicznej  /  porozumieniem
między Radą Pedagogiczną a dyrekcją szkoły”.

4.  W rozdziale IX 

 w § 101 

w ust. 1

punkt 1 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące:

„1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, z której mogą korzystać uczniowie wraz
z rodzicami, nauczyciele i inni pracownicy szkoły; w stałych dniach i godzinach, w czasie
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;”

po pkt. 4 dodaje się punkt 5, 6 w brzmieniu:

„5)  miejscem,  w  którym  uczniowie  uczestniczą  w  zajęciach  prowadzonych  przez
bibliotekarza  (lekcje  biblioteczne)  oraz  indywidualnie  pracują  nad  poszerzaniem
i zdobywaniem wiedzy;”

„6) miejscem organizacji cyklicznych imprez czytelniczych, rozwijającym wrażliwość
kulturową i społeczną.”

w ust. 2 

pkt. 3, 4, 5 i 10 tracą dotychczasowe brzmienie i uzyskują brzmienie następujące:

„3)  doskonalenie  kompetencji  związanych  z  posługiwaniem  się  technologiami
informacyjno – komunikacyjnymi, wyszukiwaniem i korzystaniem z informacji;”

„4)  tworzenie  warunków  przygotowania  się  do  lekcji,  rozwijanie  indywidualnych
zainteresowań, korzystania z dostępu do Internetu, fachowej pomocy bibliotekarza;”

„5)  podejmowanie  różnorodnych  form  pracy  z  zakresu  edukacji  czytelniczej
i medialnej, wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania;”

„10)  organizowanie  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową
i społeczną, w tym wystaw okolicznościowych;”

po pkt. 10 dodaje się punkt 11, 12 w brzmieniu:

„11)  inspirowanie  i  umożliwianie  udziału  w  działaniach  i  życiu  kulturalnym,
kształtowanie i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł kultury oraz ich tworzenie;”

„12)  współpraca  z  innymi  bibliotekami  poprzez  lekcje  biblioteczne,  udział
w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach, spektaklach teatralnych itp.”

5. W rozdziale X: 

 w § 128 
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uchyla się ust. 4;  

ust. 5 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące: 

„5.  Uczeń  kończy  szkołę,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą
składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach
programowo  niższych,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem §123 ust.8”.

ust. 7 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące:

„7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę lub religię i etykę do średniej ocen, o których mowa w ust. 3 i  6 wlicza się
zarówno ocenę uzyskaną z religii jak i etyki”. 

 w § 129 

uchyla się ust. 4;

dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę;
2) ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli

uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć;
3) dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii”.

 uchyla się § 130.

 w § 132

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne uczniom
posiadającym  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania
określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego”.

6.  W rozdziale XI:

 w § 138

w ust. 2 punkt 12 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie
następujące: 

„12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,  aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
udział  w lekcjach koleżeńskich,  uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz
innych  formach  doskonalenia  organizowanych  przez  ODN  lub  inne  instytucje;
w porozumieniu  z  dyrekcją  szkoły  zgodnie  ze  szkolnym  planem  doskonalenia
nauczycieli”.

w ust. 2 uchyla się punkt 20;

w ust. 3 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) inne zadania statutowe szkoły wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub
potrzeb szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora / zgodnie z porozumieniem między
Radą Pedagogiczną, a dyrektorem szkoły”.
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uchyla się ust. 5.  


