
Uchwała Rady Pedagogicznej nr  

 

   

I. Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie 
 

1. Treść rozdziału V zastępuje się: 

ROZDZIAŁ V   

 Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

§ 16. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 17. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

§ 18.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianiu ich zaspokojenia; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i 
wiadomości przez ucznia; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań 
wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce; 
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i 
rodziców; 
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu 
nauczycieli w tym zakresie; 
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 
informacji w tym kierunku; 
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 
edukacyjne dzieci; 
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom; 



11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

 

 

 

§ 19. 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z : 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

13) odmienności kulturowej. 

 

§ 20. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) terapeuta, 

b) logopeda, 

 

§ 21. 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 



 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego; 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy; 

 

§ 22. 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel/ specjalista 

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

 

2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w 

ust. 1: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna; 

4) dyrektor szkoły/przedszkola; 

5) pielęgniarka szkolna; 

6) pomoc nauczyciela; 

7) pracownik socjalny; 

8) asystent rodziny; 

9) kurator sądowy. 

 

§ 23. 1. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o 

konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną. 

   

2. W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.  

 

§ 24.1. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w szkole w tym w szczególności: 

 

§ 25. 1. Koordynatorem pracy zespołów, o których mowa w  § 24 jest nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 



 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) ustalanie terminów spotkań Zespołu; 

2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków 

(z tygodniowym wyprzedzeniem); 

3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

4) nawiązywania  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania 

organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, 

miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp). 

§ 26. Na podstawie zaleceń Zespołu ustala dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

§ 27. O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych.. 

§ 28. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym 

uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

6) zajęć socjoterapeutycznych; 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

9) porad dla uczniów; 

10)  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej.  

 



§ 29. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i 

potrzeb edukacyjnych uczniów.  

 

§ 30. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  

 

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                             

i uzdolnieniami uczniów. 

 

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  § 87 statutu 

szkoły. 

 

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień            

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką 

nauczyciela. 

 

 

§ 31. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

§ 32. 1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 

znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 



wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób. 

 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –

wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 32.  

5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

§ 33. 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to: 

 

1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 

uczniów; 

 

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci; 

 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane 

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.  

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno - kompensacyjne prowadzą nauczyciele   i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

§ 34.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

§ 35. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.  



§ 36.  O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§ 37. 1.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

§ 38.  W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb 

specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

§ 39. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz pomoc nauczyciela. 

§ 40.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

§ 41. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w 

Nidzicy na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

 

2. Wprowadza się do statutu nowy rozdział pt. „Organizacja nauczania i organizacja zajęć 

rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym” w miejsce rozdziału nr VI. 

W związku z tym zmianie ulega numeracja kolejnych rozdziałów oraz paragrafów po 

rozdziale nr VI.   

ROZDZIAŁ VI   

 Organizacja nauczania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych  uczniom niepełnosprawnym 

§ 42. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno 

– pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 

§ 43. 1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 



2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

§ 44. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w § 24 statutu oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 

spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.  

§ 45. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z 

głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub 

autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z 

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

§ 46. 1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach 

międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów 

integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 

2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i 

języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób. 

§ 47. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w 

którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia. 

§ 48.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 



rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 

integracyjnym po 2 godziny na ucznia. 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

 

§ 49.1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół ds. 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej, o którym mowa § 24 statutu szkoły, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia , opracowuje indywidualny program 

edukacyjno –terapeutyczny ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”. 

2. Program określa: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków                            

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 

3) formy i metody pracy z uczniem; 

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

5)  działania wspierające rodziców ucznia oraz 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, o którym w § 

24 statutu szkoły; 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 

zawartych w programie. 



3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

4. Zespół, o którym mowa w § 24 statutu szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

 

 

§ 50. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

1) korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna); 

2) korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne i logo rytmika); 

3) korekcyjno – kompensacyjne; 

§ 51.1. W szkole za zgodą organu prowadzącego, w przypadku zaistnienia potrzeby, 

zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

2. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w 

programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 

doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 



4. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 

przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

 

 

§ 52. 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem 

gimnazjalnym", przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych 

do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie 

lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

lub egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu 

danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego 

ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu                      

o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 

września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.  



4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§ 53. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale V statutu szkoły. 

 

3. W rozdziale VII „ Organy szkoły i ich kompetencje”, § 59. (poprzednio  §54)  (Dyrektor 
szkoły) dodano następujące punkty: 

 
38) Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, 

dokonania wielospecjalistyczne oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym. 

39) Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym 
mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

40) W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 
wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji 
wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może 
wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania                     
i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy. 

41) Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów/ pełnoletniego 
ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy 
udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym, przy czym przez formę pisemną należy 
rozumieć formy określone w § 4 ust. 11 „Systemu pomocy  psychologiczno - 
pedagogicznej oraz wspierania uczniów  Zespołu Szkół w Szkotowie”. 

 

4. W §115 (poprzednio §108) ust.1, pkt.1 otrzymuje brzmienie:  
Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 
końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych; 

 

5. W §115 (poprzednio §108) dodano ust.2 w brzmieniu: 
Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna  nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę tą składają się oceny z poszczególnych 

aktywności ucznia, o różnej wadze. Waga dla poszczególnych form sprawdzania wiadomości i 

umiejętności została określona i ujednolicona na poziomie szkoły. 

1) Wzór na podstawie, którego oblicza się średnią ważoną:  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

2) Wagi poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności: 
 

Waga Form sprawdzania wiadomości i umiejętności 

1 praca na lekcji, praktyczne stosowanie wiedzy (w-f) 

2 
praca domowa, udział w konkursach, postęp w usprawnianiu (w-f), umiejętności 
ruchowe (w-f) 

3 
odpowiedź ustna, praca zlecona, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, 
umiejętności rytmiczne i wokalne, wkład pracy, systematyczny udział w 
zajęciach (w-f) 

4 sprawdzian pisemny, ocena za I półrocze (okres) nauki, 

5 
praca klasowa, poprawa pracy klasowej, próbny egzamin gimnazjalny, 
Aktywność na zajęciach (w-f), Działalność na rzecz sportu i rekreacji (w-f) 

 

3) W celu bieżącego monitorowania średniej ważonej dla każdego ucznia oraz przy 
wystawianiu proponowanych, śródrocznych i końcoworocznych ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych stosowany jest kalkulator średniej ważonej, opracowany na bazie 
arkusza kalkulacyjnego MS Excel. 

 

6. W §117 (poprzednio §110) zmieniono brzmienie ust. 2: 
Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy, lub Dzienniku Nauczyciela w 
formie cyfrowej i w kalkulatorze średniej ważonej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach 
przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów 
poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu.  
 

7. W §117 (poprzednio §110) usunięto ust. 4, wprowadzając w jego miejsce ust.3 w 
następującym brzmieniu : 

Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są 
obowiązani przepisywać oceny na bieżąco do Dziennika Klasy i kalkulatora średniej ważonej a 
oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 
 

8. W §117 (poprzednio §110) ust. 5, zmienia nr na ust.4. 
 

9. W §117 (poprzednio §110) ust. 6, zmienia nr na ust.5. 
 

 



 

10. W §117 (poprzednio §110) ust.5 otrzymuje brzmienie: 
Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

Prace pisemne : 

a) sprawdzian dotyczący materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 
maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;, 

b) praca klasowa, poprawa pracy klasowej (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą 
partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

1) Praca na lekcji; 
2) Odpowiedź ustna; 
3) Praca projektowa; 

4) Praca domowa; 

5) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

6) Recytacja 

7) Dyktando 

8) Przygotowanie do lekcji 

9) Zawody sportowe 

10) Konkursy i olimpiady 

11) Test sumujący 

12) Praca zlecona 

13) Wkład pracy 

14) Dodatkowe formy 

 

11. W §117 (poprzednio §110) dodano ust. 6 w brzmieniu: 
 

Formami pracy ucznia podlegającymi ocenia podczas zajęć edukacyjnych wychowania 

fizycznego są: 

1) Aktywność na zajęciach; 
2) Działalność na rzecz sportu i rekreacji; 
3) Systematyczny udział w zajęciach; 
4) Postęp w usprawnianiu; 
5) Umiejętności ruchowe; 
6) Praktyczne stosowanie wiedzy. 
 

12. W §118 (poprzednio §111) w ust. 1 dodano punkt 7 w brzmieniu: 

Uczeń który nie przystąpił w terminie ustalonym z nauczycielem, odmówił wykonania danej 

formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, pracował niesamodzielnie (ściągał, oszukiwał, 

korzystał z niedozwolonych pomocy) lub dopuścił się plagiatu nie otrzymuje oceny do 

Dziennika Lekcyjnego Klasy. Efektem powyższego jest zastosowanie przy wyliczaniu średniej 

ważonej przelicznika „0” dla sprawdzanej formy. 



 

 

13. W §118 (poprzednio §111) w ust. 1 dodano punkt 8 w brzmieniu: 

Zapisy z pkt.7 nie mają zastosowania w przypadku oceniania pracy na lekcji i aktywności na 

lekcji w przypadku zajęć wychowania fizycznego. 

14. W §118 (poprzednio §111) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 1 na: 
Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych, której odpowiada waga (5). 

15. W §118 (poprzednio §111) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 6 na: 
Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych ,  w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły, ustala z nauczycielem termin i czas wyznacza jej napisania, tak, aby nie zakłócać 

procesu nauczania pozostałych uczniów; 

16. W §118 (poprzednio §111) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 7 na: 
Uczeń, który otrzymał daną ocenę może ją poprawić jeden raz,  w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły. Termin i czas ustala nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania 

pozostałych uczniów; 

17. W §118 (poprzednio §111) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 11 na: 
W przypadku prac pisemnych sprawdzających wiadomości i umiejętności o różnym stopniu 

trudności, stosuje się 70% próg zaliczenia dla wymagań z poszczególnych poziomów wymagań 

edukacyjnych.  

W przypadku prac pisemnych sprawdzających wiadomości i umiejętności tylko z jednego 

poziomu wymagań edukacyjnych stosuje się poniższą skalę: 

100 – 96 %            - stopień celujący 
95% - 90%   - stopień  bardzo dobry 
89,% - 70%           - stopień dobry 
69% - 50%            - stopień dostateczny 
49% - 30%            -  stopień dopuszczający 
29,% - 0%             - stopień niedostateczny                 

 

18. W §119 (poprzednio §112) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

19. W §121 (poprzednio §114) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:  
I   okres   -   IX  -  I  
II   okres   -  II  -   VI   

 



20. W §121 (poprzednio §114) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec II okresu.  

21. W §121 (poprzednio §114) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej 

dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lub 

Dzienniku Wychowawczym. 

22. W §121 (poprzednio §114) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Wychowawca  klasy  na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  

(prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanych dla  niego  śródrocznych , 

rocznych  ocenach  z poszczególnych zajęć edukacyjnych,  podczas  indywidualnej  rozmowy 

lub  w formie pisemnej. 

23. W §121 (poprzednio §114) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
Ostateczna ocena śródroczna lub roczna może być inna niż przewidywana (wyższa lub 

niższa), w wyniku oceniania bieżącego lub na podstawie trybu o którym mowa w §122. 

24. W §121 (poprzednio §114) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego 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 oraz specjalnych. 

25. W §121 (poprzednio §114) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów , o których mowa w 

ust. 10 są ocenami opisowymi. 

26. W §122 (poprzednio §115) w ust. 3 usunięto punkty: 1,2,4. 
 

27. W §122 (poprzednio §115) w ust. 3, punkt 3 otrzymuje brzmienie: 
Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych w wyznaczonych terminach;  

28. W §122 (poprzednio §115) w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń spełniający warunki z ust.3 może przystąpić do uzyskania wyższej niż przewidywania 

oceny rocznej. 

29. W §122 (poprzednio §115) w ust. 6 otrzymuje brzmienie: 



Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do dodatkowego sprawdzianu w formie 

określonej przez nauczyciela przedmiotu, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej 

jego oczekiwań. 

30. W §122 (poprzednio §115) w ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
7. Sprawdzian pisemny lub protokół z innej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności,  

ocenione  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  
dokumentacji nauczyciela przedmiotu.  
1). Protokół o którym mowa w ust.7 musi zawierać: 

a) Imię i nazwisko ucznia; 
b) Datę przeprowadzonej formy sprawdzianu; 
c) Pytania lub opis zadań wykonywanych przez ucznia; 
d) Klucz odpowiedzi i/lub kryteria; 
e) Podpis nauczyciela i ucznia 

 

31. W §122 (poprzednio §115) w ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  

wyników sprawdzianu, o którym mowa w §122 ust.6. 

32. W §126 (poprzednio §119) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna. 

33. W §126 (poprzednio §119) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala Zespół Wychowawczy. 

34. W §126 (poprzednio §119) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie obowiązuje punktowy system 

oceniania zachowania uczniów. 

35. W §126 (poprzednio §119) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

36. W §126 (poprzednio §119) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń oceniany jest z trzech zakresów (obszarów) postępowania: 

1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych; 
2) kultury osobistej; 
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych i etycznych. 
 

37. W §126 (poprzednio §119) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 



2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) przestrzeganie szczegółowych zapisów zawartych w Katalogu Praw i Obowiązków ucznia 

Zespołu Szkół w Szkotowie. 

 

38. W §126 (poprzednio §119) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  

podanymi skrótami:  

1. wzorowe          -  wz; 

2. bardzo dobre   -  bdb; 

3. dobre               -  db; 

4. poprawne        -  popr; 

5. nieodpowiednie  -  ndp; 

6. naganne            -  ng. 

 

39. W §126 (poprzednio §119) ust. od 8 do 14a otrzymują brzmienie: 
8. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć 

edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły 
zastrzeżeniem ust. 15. 

9. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  
program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 
oceny zachowania. 
10.  Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do 
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  
niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  
być zgłoszone w  terminie    5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
11. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  
zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  
ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  
drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 
12. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  

kierownicze  –  jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;  

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 



6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

 

13. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  
14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
 

14a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

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

specjalistycznej. 

 

40. W §126 (poprzednio §119) wprowadza się ust. 15 w brzmieniu: 
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

41. W §128 (poprzednio §121) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
1. Ocena zachowania śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie punktów dodatnich 

i ujemnych otrzymywanych przez uczniów na bieżącą podczas I i II okresu nauki. Oceną 
wyjściową zachowania jest ocena dobra, której odpowiada 35 punktów. Uczeń swoim 
zachowaniem może podwyższyć lub obniżyć przyjętą liczbę 35 punktów wyjściowych. 
Zakresy punktów przewidzianych dla poszczególnych ocen zawiera pkt.1. 

 

1) Skala punktowego systemu oceniania: 

Ocena wzorowe 
bardzo 

dobre 
dobre poprawne 

nieodpo-

wiednie 
naganne 

Zakres 

punktów 
powyżej 60 60-41 40-30 29-20 19-10 poniżej 10 

 

2) Wychowawca przy bieżącym ocenianiu zachowania i prognozowaniu oceny 
zachowania korzysta z tabel katalogu postaw opisujących zachowania (postawy) 
ucznia i podającej zakresy punktów. Znak plus wskazuje na punkty dodatnie, zaś 
znak minus na punkty ujemne w stosunku do liczby 35 punktów wyjściowych. 
 

3) Katalog postaw 

Nr 
ocenianej 
postawy 

Zakres ocenianych 
postaw 

Punkty Uwagi 
Osoba 

wpisująca 
punkty 

Obszar 
postępowania 

1.  Nieodpowiedni strój - 2 Raz dziennie 
każdy 

nauczyciel lub 
2 



wychowawca  

2.  Krzykliwy makijaż - 2 Raz dziennie 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

3.  
Ekstrawagancki kolor 
włosów i uczesanie. 

- 5 Raz dziennie 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

4.  Zaśmiecanie do - 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

5.  

Brak dbałości o 
zachowanie higieny 
osobistej.  

-2 Raz dziennie wychowawca 2 

6.  
Nanoszenie rysunków na 
ciele. 

-2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

7.  Wulgarne słownictwo - 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

8.  

Aroganckie i bezczelne 
zachowanie wobec 
nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły. 

- 10 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

9.  Kłamstwo -2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

10.  

Ubliżanie kolegom i 
koleżankom, zaczepki 
słowne, nieodpowiednie 
zachowanie w stosunku 
do kolegów. 

do - 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

11.  
Nieusprawiedliwiona  
godzina. 

- 1 Każda godzina 

wychowawca 1 
 

 

12.  
Spóźnienie 
nieusprawiedliwione – za 
każde  

- 1 Każdorazowo wychowawca 1 

13.  

Niewywiązywanie się z 
podjętych dobrowolnych 
zadań, niedotrzymywanie 
terminów. 

- 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

14.  
Utrudnianie prowadzenia 
lekcji. 

od -1 
 do -5 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

15.  
Spożywanie jedzenia lub 
picia podczas lekcji bez 
zgody nauczyciela. 

-1 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3  

16.  
Niewykonywanie poleceń 
nauczyciela. 

-1 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1, 2, 3 

17.  Odmowa -1 Każdorazowo wychowawca 1, 3 



reprezentowania szkoły. 

18.  
Niszczenie mienia 
szkolnego. 

od – 15 
do – 50 

Za każde 
zniszczenie 
oraz zwrot 

kosztów 
naprawy 

wychowawca 2, 3 

19.  Kradzież do – 50 
Zwrot 

ukradzionej 
rzeczy. 

wychowawca 2, 3 

20.  

Oszukiwanie podczas 
prac pisemnych, 
odpisywanie pracy 
domowej, plagiat  

- 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel 
1, 3 

21.  
Fałszowanie 
dokumentów, stopni w 
dzienniku. 

- 50 Każdorazowo wychowawca 3 

22.  
Fałszowanie podpisów 
rodziców. 

- 25 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

23.  Żucie gumy na lekcji  - 2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel 
2,3  

24.  
Używanie telefonu 
komórkowego na lekcji 

-5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3  

25.  

Używanie telefonu 
komórkowego podczas 
przerwy bez zgody 
nauczyciela 

-2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

26.  

Nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa (w klasie, 
na korytarzach, na boisku 
szkolnym, podczas 
imprez, wycieczek, 
biwaków itp.) 

od - 2  
do -50 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1,2, 3 

27.  
Posiadanie lub palenie 
papierosów. 

- 20/-30 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

28.  
Posiadanie lub zażywanie 
narkotyków, dopalaczy, 
itp. 

- 50 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

29.  
Posiadanie lub 
spożywanie alkoholu. 

- 50 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

30.  
Nieoddanie książek do 
biblioteki szkolnej w 
terminie 

-5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

31.  
Wychodzenie poza teren 
szkoły bez zgody i opieki 
nauczyciela. 

-5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

32.  
Umieszczanie lub 
rozprzestrzenianie w 

od -5  
do -10 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
2,3 



Internecie treści o 
charakterze obraźliwym. 

wychowawca 

33.  
Niszczenie rzeczy 
należących do innych 
uczniów. 

od -1  
do -50 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3 

34.  
Ucieczki z zajęć 
lekcyjnych (wagary). 

od -5  
do -10 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

35.  
Niewywiązywanie się z 
obowiązków dyżurnego. 

-2 
Raz w 

tygodniu 
wychowawca 1 

36.  
Inne skandaliczne, 
nieprzewidziane 
zachowania ucznia. 

do 
decyzji 
dyrekcji 

i RP 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1,2,3 

 

4) Uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na sumę posiadanych punktów za postawy 
punktowane  jednorazowo w wysokości (- 50 pkt) lub w przypadku wystąpienia innych, 
nieprzewidzianych, skandalicznych zachowań, po decyzji Rady Pedagogicznej. 

 

5) Uczeń, któremu udowodniono palenie papierosów może uzyskać nie więcej niż poprawną 
śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń w przypadku, 
którego wystąpił pojedynczy przypadek palenia papierosów, może ubiegać się o uzyskanie 
wyższej niż poprawna śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 
6) Ocena końcoworoczna z zachowania wynika ze średniej arytmetycznej punktów 

uzyskanych w pierwszym i drugim okresie nauki. 
 
7) Uczniowie przed wystawieniem śródrocznej i końcoworocznej oceny z zachowania 

dokonują samooceny oraz oceny pozostałych uczniów klasy. Odbywa się to przez 
przyznanie punktów w skali od (-3) do (+3), za każdy z trzech obszarów postępowania.  

 
8) Wychowawca raz w półroczu (okresie nauki), na koniec może przyznać uczniowi za każdy 

obszar  od (-6) do (+6) punktów. 
 

42. W §128 (poprzednio §121) ust. 6, 7 ulegają skreśleniu. 
 

43. W §131 (poprzednio §124) ust. 2, punkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 
 

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

9) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

Dodaje się pkt.: 

9a) przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    

wspierania uczniów  Zespołu Szkół w Szkotowie”. 



 9b) udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawia spraw 

związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno –

pedagogicznej jego wychowankom” 

 

 

44. W §132 (poprzednio §133) ust. 2, punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
Określenie „Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zastępuje się „Zespół 

wspierający”. 

45. Dodaje się §132a (poprzednio §133a) o treści: 
 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w „Systemie 

pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Zespołu Szkół w 

Szkotowie.”. 

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów; 

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 

4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                   

i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia              

i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z 

edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę 

dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma 

możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej 

udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również 

dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy. 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z § 4 ust. 16 „Systemu pomocy  psychologiczno - 

pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Zespołu Szkół w Szkotowie”. 

7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w szkole; 

8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 

wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 



9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

10) informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej   i postępach ucznia; 

11) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w 

statucie szkoły; 

13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              

i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” –  w trakcie i ewaluacji                 

„ in - post ” – na zakończenie; 

14) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

15) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.” 

 

46. W §135 (poprzednio §128) ust. 1, punkt 26 otrzymuje brzmienie: 
 

26) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 133; 
 

47. W §135 (poprzednio §128) ust. 3, punkt 8 otrzymuje brzmienie: 
 

8)przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 133; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Zmiany w Statucie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie 
 

48. Treść rozdziału V zastępuje się: 

ROZDZIAŁ V   

 Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

§ 17. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 18. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

§ 19.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umożliwianiu ich zaspokojenia; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów 
posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów 
zdolnych i z trudnościami w nauce; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 
zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 
informacji w tym kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
dzieci; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 



§ 19. 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z : 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

13) odmienności kulturowej. 

§20. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) terapeuta, 

b) logopeda, 

§21. 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego; 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy; 

 

§22. 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista 

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 



2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust. 

1: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna; 

4) dyrektor szkoły/przedszkola; 

5) pielęgniarka szkolna; 

6) pomoc nauczyciela; 

7) pracownik socjalny; 

8) asystent rodziny; 

9) kurator sądowy. 

§ 23. 1. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o 

konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną. 

2. W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.  

§ 24.1. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w szkole w tym w szczególności: 

§ 25. 1. Koordynatorem pracy zespołów, o których mowa w  § 25 jest nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) ustalanie terminów spotkań Zespołu; 

2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich 

członków (z tygodniowym wyprzedzeniem); 

3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

4) nawiązywania  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania 

organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala 

czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp). 

 



§ 26. Na podstawie zaleceń Zespołu ustala dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

§ 27. O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 28. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, 

w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na 

celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie 

sposobów ich zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

6) zajęć socjoterapeutycznych; 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

9) porad dla uczniów; 

10)  klas terapeutycznych; 

11)  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej.  

§ 29. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i 

potrzeb edukacyjnych uczniów.  

 

§ 30. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  



2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  i uzdolnieniami 

uczniów. 

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  § 87 statutu 

szkoły. 

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień            

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką 

nauczyciela. 

§ 31. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

§ 32. 1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 

znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych 

zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i 

oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –

wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 32.  



5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

§ 33. 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to: 

1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 

uczniów 

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie 

w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.  

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele   i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

§ 34.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

§ 35. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.  

§ 36.  O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§ 37. 1.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający 

przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 



§ 38.  W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb 

specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

§ 39. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz pomoc nauczyciela. 

§ 40.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda 

oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w 

terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

§ 41. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w 

Nidzicy na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

 

49. Wprowadza się do statutu nowy rozdział pt. „Organizacja nauczania i organizacja zajęć 

rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym” w miejsce rozdziału nr VI. 

W związku z tym zmianie ulega numeracja kolejnych rozdziałów oraz paragrafów po 

rozdziale nr VI.   

ROZDZIAŁ VI   

 Organizacja nauczania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych  uczniom niepełnosprawnym 

§ 42. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno 

– pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest: 

2) w oddziale ogólnodostępnym; 

§ 43. 1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

§ 44. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w § 24 statutu oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 



4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

3) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 

spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

4) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.  

§ 45. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z 

głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub 

autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z 

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

§ 46. 1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach 

międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów 

integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 

2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i 

języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób. 

§ 47. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w 

którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia. 

§ 48.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 

integracyjnym po 2 godziny na ucznia. 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

 



§ 49.1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół ds. 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej, o którym mowa § 24 statutu szkoły, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia , opracowuje indywidualny program 

edukacyjno –terapeutyczny ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”. 

2. Program określa: 

8) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków                            

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

9) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 

10) formy i metody pracy z uczniem; 

11) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

12)  działania wspierające rodziców ucznia oraz 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, o którym w § 

24 statutu szkoły; 

13) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

14) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 

zawartych w programie. 

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

4. Zespół, o którym mowa w § 24 statutu szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

 

 



§ 50. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

4) korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna); 

5) korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne i logo rytmika); 

6) korekcyjno – kompensacyjne; 

§ 51.1. W szkole za zgodą organu prowadzącego, w przypadku zaistnienia potrzeby, 

zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

2. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w 

programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 

doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

4. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 

przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

 

 



§ 52. 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem 

gimnazjalnym", przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych 

do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie 

lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

4) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

5) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

lub egzaminu; 

6) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu 

danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego 

ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu                      

o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 

września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.  

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§ 53. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale V statutu szkoły. 

 

 



50. W rozdziale VII „ Organy szkoły i ich kompetencje”, § 59. (poprzednio  §55)  (Dyrektor 
szkoły) dodano następujące punkty: 

 
39) Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, 

dokonania wielospecjalistyczne oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym. 

40) Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym 
mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

41) W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 
wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji 
wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może 
wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania                     
i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy. 

42) Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów/ pełnoletniego 
ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy 
udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym, przy czym przez formę pisemną należy 
rozumieć formy określone w § 4 ust. 11 „Systemu pomocy  psychologiczno - 
pedagogicznej oraz wspierania uczniów  Zespołu Szkół w Szkotowie”. 

 

51. W §117 (poprzednio §113) ust.1, pkt.1 otrzymuje brzmienie:  
Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 
końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych; 
 

52. W §117 (poprzednio §113) ust.1, pkt.6 zostaje usunięty. 
 

53. W §117 (poprzednio §113) dodano ust.2 w brzmieniu: 
Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna  nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę tą składają się oceny z poszczególnych 

aktywności ucznia, o różnej wadze. Waga dla poszczególnych form sprawdzania wiadomości i 

umiejętności została określona i ujednolicona na poziomie szkoły. 

4) Wzór na podstawie, którego oblicza się średnią ważoną:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5) Wagi poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności: 
 

Waga Form sprawdzania wiadomości i umiejętności 

1 praca na lekcji, praktyczne stosowanie wiedzy (w-f) 

2 
praca domowa, udział w konkursach, postęp w usprawnianiu (w-f), umiejętności 
ruchowe (w-f) 

3 
odpowiedź ustna, praca zlecona, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, 
umiejętności rytmiczne i wokalne, wkład pracy, systematyczny udział w 
zajęciach (w-f) 

4 sprawdzian pisemny, ocena za I półrocze (okres) nauki, 

5 
praca klasowa, poprawa pracy klasowej, próbny egzamin gimnazjalny, 
Aktywność na zajęciach (w-f), Działalność na rzecz sportu i rekreacji (w-f) 

 

6) W celu bieżącego monitorowania średniej ważonej dla każdego ucznia oraz przy 
wystawianiu proponowanych, śródrocznych i końcoworocznych ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych stosowany jest kalkulator średniej ważonej, opracowany na bazie 
arkusza kalkulacyjnego MS Excel. 

 
54.  W §119 (poprzednio §115) zmieniono brzmienie ust. 2: 
Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy, lub Dzienniku Nauczyciela w 
formie cyfrowej i w kalkulatorze średniej ważonej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach 
przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów 
poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu.  
 
55. W §119 (poprzednio §115) usunięto ust. 4, wprowadzając w jego miejsce ust.3 w 

następującym brzmieniu : 
Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są 
obowiązani przepisywać oceny na bieżąco do Dziennika Klasy i kalkulatora średniej ważonej a 
oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 
 
56. W §119 (poprzednio §115) ust. 5, zmienia nr na ust.4. 
 

57. W §119 (poprzednio §115) ust. 6, zmienia nr na ust.5. 
 

 

 

 

 

 

 



58. W §119 (poprzednio §115) ust.5 otrzymuje brzmienie: 
Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

Prace pisemne : 

c) sprawdzian dotyczący materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 
maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;, 

d) praca klasowa, poprawa pracy klasowej (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą 
partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

15) Praca na lekcji; 
16) Odpowiedź ustna; 
17) Praca projektowa; 

18) Praca domowa; 

19) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

20) Recytacja 

21) Dyktando 

22) Przygotowanie do lekcji 

23) Zawody sportowe 

24) Konkursy i olimpiady 

25) Test sumujący 

26) Praca zlecona 

27) Wkład pracy 

28) Dodatkowe formy 

 

59. W §119 (poprzednio §115) dodano ust. 6 w brzmieniu: 
 

Formami pracy ucznia podlegającymi ocenia podczas zajęć edukacyjnych wychowania 

fizycznego są: 

7) Aktywność na zajęciach; 
8) Działalność na rzecz sportu i rekreacji; 
9) Systematyczny udział w zajęciach; 
10) Postęp w usprawnianiu; 
11) Umiejętności ruchowe; 
12) Praktyczne stosowanie wiedzy. 
 

60. W §120 (poprzednio §116) w ust. 1 dodano punkt 7 w brzmieniu: 
Uczeń który nie przystąpił w terminie ustalonym z nauczycielem, odmówił wykonania danej 

formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, pracował niesamodzielnie (ściągał, oszukiwał, 

korzystał z niedozwolonych pomocy) lub dopuścił się plagiatu nie otrzymuje oceny do 

Dziennika Lekcyjnego Klasy. Efektem powyższego jest zastosowanie przy wyliczaniu średniej 

ważonej przelicznika „0” dla sprawdzanej formy. 

 



61. W §120 (poprzednio §116) w ust. 1 dodano punkt 8 w brzmieniu: 
Zapisy z pkt.7 nie mają zastosowania w przypadku oceniania pracy na lekcji i aktywności na 

lekcji w przypadku zajęć wychowania fizycznego. 

62. W §120 (poprzednio §116) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 1 na: 
Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych, której odpowiada waga (5). 

63. W §120 (poprzednio §116) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 6 na: 
Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych ,  w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły, ustala z nauczycielem termin i czas wyznacza jej napisania, tak, aby nie zakłócać 

procesu nauczania pozostałych uczniów; 

64. W §120 (poprzednio §116) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 7 na: 
Uczeń, który otrzymał daną ocenę może ją poprawić jeden raz,  w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły. Termin i czas ustala nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania 

pozostałych uczniów; 

65. W §120 (poprzednio §116) w ust. 2 zmieniono brzmienie punktu 11 na: 
W przypadku prac pisemnych sprawdzających wiadomości i umiejętności o różnym stopniu 

trudności, stosuje się 70% próg zaliczenia dla wymagań z poszczególnych poziomów wymagań 

edukacyjnych.  

W przypadku prac pisemnych sprawdzających wiadomości i umiejętności tylko z jednego 

poziomu wymagań edukacyjnych stosuje się poniższą skalę: 

100 – 96 %            - stopień celujący 
95% - 90%   - stopień  bardzo dobry 
89,% - 70%           - stopień dobry 
69% - 50%            - stopień dostateczny 
49% - 30%            -  stopień dopuszczający 
29,% - 0%             - stopień niedostateczny                 

 

66. W §121 (poprzednio §117) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

67. W §124 (poprzednio §121) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:  
I   okres   -   IX  -  I  
II   okres   -  II  -   VI   

 

68. W §124 (poprzednio §121) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec II okresu.  



69. W §124 (poprzednio §121) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej 

dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lub 

Dzienniku Wychowawczym. 

70. W §124 (poprzednio §121) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Wychowawca  klasy  na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  

(prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanych dla  niego  śródrocznych , 

rocznych  ocenach  z poszczególnych zajęć edukacyjnych,  podczas  indywidualnej  rozmowy 

lub  w formie pisemnej. 

71. W §124 (poprzednio §121) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
Ostateczna ocena śródroczna lub roczna może być inna niż przewidywana (wyższa lub 

niższa), w wyniku oceniania bieżącego lub na podstawie trybu o którym mowa w §125. 

72. W §124 (poprzednio §121) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego 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 oraz specjalnych. 

73. W §124 (poprzednio §121) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów , o których mowa w 

ust. 10 są ocenami opisowymi. 

74. W §125 (poprzednio §122) w ust. 3 usunięto punkty: 1,2,4. 
 

75. W §125 (poprzednio §122) w ust. 3, punkt 3 otrzymuje brzmienie: 
Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych w wyznaczonych terminach;  

76. W §125 (poprzednio §122) w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń spełniający warunki z ust.3 może przystąpić do uzyskania wyższej niż przewidywania 

oceny rocznej. 

77. W §125 (poprzednio §122) w ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do dodatkowego sprawdzianu w formie 

określonej przez nauczyciela przedmiotu, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej 

jego oczekiwań. 



78. W §125 (poprzednio §122) w ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
8. Sprawdzian pisemny lub protokół z innej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności,  

ocenione  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  
dokumentacji nauczyciela przedmiotu.  
1). Protokół o którym mowa w ust.7 musi zawierać: 

f) Imię i nazwisko ucznia; 
g) Datę przeprowadzonej formy sprawdzianu; 
h) Pytania lub opis zadań wykonywanych przez ucznia; 
i) Klucz odpowiedzi i/lub kryteria; 
j) Podpis nauczyciela i ucznia 

 

79. W §125 (poprzednio §122) w ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  

wyników sprawdzianu, o którym mowa w §125 ust.6. 

80. W §129 (poprzednio §126) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna. 

81. W §129 (poprzednio §126) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala Zespół Wychowawczy. 

82. W §129 (poprzednio §126) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
W Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie obowiązuje punktowy system oceniania 

zachowania uczniów. 

83. W §129 (poprzednio §126) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

84. W §129 (poprzednio §126) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Uczeń oceniany jest z trzech zakresów (obszarów) postępowania: 

4) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych; 
5) kultury osobistej; 
6) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych i etycznych. 
 

 

 

 

 

 



85. W §129 (poprzednio §126) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

9) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

10) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

11) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

12) dbałość o piękno mowy ojczystej 

13) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

14) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

15) okazywanie szacunku innym osobom; 

16) przestrzeganie szczegółowych zapisów zawartych w Katalogu Praw i Obowiązków ucznia 

Zespołu Szkół w Szkotowie. 

 

86. W §129 (poprzednio §126) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  

podanymi skrótami:  

7. wzorowe          -  wz; 

8. bardzo dobre   -  bdb; 

9. dobre               -  db; 

10. poprawne        -  popr; 

11. nieodpowiednie  -  ndp; 

12. naganne            -  ng. 

 

87. W §129 (poprzednio §126) ust. od 8 do 14a otrzymują brzmienie: 
15. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć 

edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły 
zastrzeżeniem ust. 15. 

16. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  
program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 
oceny zachowania. 
17.  Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do 
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  
niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  
być zgłoszone w  terminie    5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
18. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  
zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  
ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  
drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 
 
 
 
 
 



19. W skład komisji wchodzą: 
7) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  

kierownicze  –  jako przewodniczący komisji; 

8) wychowawca klasy; 

9) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;  

10) pedagog; 

11) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

12) przedstawiciel Rady Rodziców.  

 

20. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  
21. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
 

14a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

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

specjalistycznej. 

 
88. W §129 (poprzednio §126) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

89. W §131 (poprzednio §128) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
2. Ocena zachowania śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie punktów dodatnich 

i ujemnych otrzymywanych przez uczniów na bieżącą podczas I i II okresu nauki. Oceną 
wyjściową zachowania jest ocena dobra, której odpowiada 35 punktów. Uczeń swoim 
zachowaniem może podwyższyć lub obniżyć przyjętą liczbę 35 punktów wyjściowych. 
Zakresy punktów przewidzianych dla poszczególnych ocen zawiera pkt.1. 
 

 

9) Skala punktowego systemu oceniania: 

Ocena wzorowe 
bardzo 

dobre 
dobre poprawne 

nieodpo-

wiednie 
naganne 

Zakres 

punktów 
powyżej 60 60-41 40-30 29-20 19-10 poniżej 10 

 

 



10) Wychowawca przy bieżącym ocenianiu zachowania i prognozowaniu oceny 
zachowania korzysta z tabel katalogu postaw opisujących zachowania (postawy) 
ucznia i podającej zakresy punktów. Znak plus wskazuje na punkty dodatnie, zaś 
znak minus na punkty ujemne w stosunku do liczby 35 punktów wyjściowych. 
 

11) Katalog postaw 

Nr 
ocenianej 
postawy 

Zakres ocenianych 
postaw 

Punkty Uwagi 
Osoba 

wpisująca 
punkty 

Obszar 
postępowania 

37.  Nieodpowiedni strój - 2 Raz dziennie 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca  

2 

38.  Krzykliwy makijaż - 2 Raz dziennie 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

39.  
Ekstrawagancki kolor 
włosów i uczesanie. 

- 5 Raz dziennie 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

40.  Zaśmiecanie do - 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

41.  
Brak dbałości o 
zachowanie higieny 
osobistej.  

-2 Raz dziennie wychowawca 2 

42.  
Nanoszenie rysunków na 
ciele. 

-2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

43.  Wulgarne słownictwo - 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

44.  

Aroganckie i bezczelne 
zachowanie wobec 
nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły. 

- 10 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2 

45.  Kłamstwo -2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

46.  

Ubliżanie kolegom i 
koleżankom, zaczepki 
słowne, nieodpowiednie 
zachowanie w stosunku 
do kolegów. 

do - 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

47.  
Nieusprawiedliwiona  
godzina. 

- 1 Każda godzina 

wychowawca 1 
 

 

48.  
Spóźnienie 
nieusprawiedliwione – za 
każde  

- 1 Każdorazowo wychowawca 1 

49.  
Niewywiązywanie się z 
podjętych dobrowolnych 
zadań, niedotrzymywanie 

- 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 



terminów. 

50.  
Utrudnianie prowadzenia 
lekcji. 

od -1 
 do -5 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

51.  
Spożywanie jedzenia lub 
picia podczas lekcji bez 
zgody nauczyciela. 

-1 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3  

52.  
Niewykonywanie poleceń 
nauczyciela. 

-1 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1, 2, 3 

53.  
Odmowa 
reprezentowania szkoły. 

-1 Każdorazowo wychowawca 1, 3 

54.  
Niszczenie mienia 
szkolnego. 

od – 15 
do – 50 

Za każde 
zniszczenie 
oraz zwrot 

kosztów 
naprawy 

wychowawca 2, 3 

55.  Kradzież do – 50 
Zwrot 

ukradzionej 
rzeczy. 

wychowawca 2, 3 

56.  

Oszukiwanie podczas 
prac pisemnych, 
odpisywanie pracy 
domowej, plagiat  

- 5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel 
1, 3 

57.  
Fałszowanie 
dokumentów, stopni w 
dzienniku. 

- 50 Każdorazowo wychowawca 3 

58.  
Fałszowanie podpisów 
rodziców. 

- 25 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

59.  Żucie gumy na lekcji  - 2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel 
2,3  

60.  
Używanie telefonu 
komórkowego na lekcji 

-5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3  

61.  

Używanie telefonu 
komórkowego podczas 
przerwy bez zgody 
nauczyciela 

-2 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2, 3 

62.  

Nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa (w klasie, 
na korytarzach, na boisku 
szkolnym, podczas 
imprez, wycieczek, 
biwaków itp.) 

od - 2  
do -50 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1,2, 3 

63.  
Posiadanie lub palenie 
papierosów. 

- 20/-30 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

64.  
Posiadanie lub zażywanie 
narkotyków, dopalaczy, 
itp. 

- 50 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 



65.  
Posiadanie lub 
spożywanie alkoholu. 

- 50 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

3 

66.  
Nieoddanie książek do 
biblioteki szkolnej w 
terminie 

-5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

67.  
Wychodzenie poza teren 
szkoły bez zgody i opieki 
nauczyciela. 

-5 Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

68.  

Umieszczanie lub 
rozprzestrzenianie w 
Internecie treści o 
charakterze obraźliwym. 

od -5  
do -10 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3 

69.  
Niszczenie rzeczy 
należących do innych 
uczniów. 

od -1  
do -50 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

2,3 

70.  
Ucieczki z zajęć 
lekcyjnych (wagary). 

od -5  
do -10 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1 

71.  
Niewywiązywanie się z 
obowiązków dyżurnego. 

-2 
Raz w 

tygodniu 
wychowawca 1 

72.  
Inne skandaliczne, 
nieprzewidziane 
zachowania ucznia. 

do 
decyzji 
dyrekcji 

i RP 

Każdorazowo 
każdy 

nauczyciel lub 
wychowawca 

1,2,3 

 

12) Uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na sumę posiadanych punktów za 
postawy punktowane  jednorazowo w wysokości (- 50 pkt) lub w przypadku wystąpienia 
innych, nieprzewidzianych, skandalicznych zachowań, po decyzji Rady Pedagogicznej. 

 

13) Uczeń, któremu udowodniono palenie papierosów może uzyskać nie 
więcej niż poprawną śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
Uczeń w przypadku, którego wystąpił pojedynczy przypadek palenia papierosów, może 
ubiegać się o uzyskanie wyższej niż poprawna śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

 
14) Ocena końcoworoczna z zachowania wynika ze średniej arytmetycznej 

punktów uzyskanych w pierwszym i drugim okresie nauki. 
 
15) Uczniowie przed wystawieniem śródrocznej i końcoworocznej oceny z 

zachowania dokonują samooceny oraz oceny pozostałych uczniów klasy. Odbywa się to 
przez przyznanie punktów w skali od (-3) do (+3), za każdy z trzech obszarów 
postępowania.  

 
16) Wychowawca raz w półroczu (okresie nauki), na koniec może przyznać 

uczniowi za każdy obszar  od (-6) do (+6) punktów. 
 



 

 

90. W §131 (poprzednio §128) ust. 6, 7 ulegają skreśleniu. 
 

91. W §134 (poprzednio §131) ust. 2, punkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 
 

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

11) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

Dodaje się pkt.: 

9a) przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    

wspierania uczniów  Zespołu Szkół w Szkotowie”. 

 9b) udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawia spraw 

związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno –

pedagogicznej jego wychowankom” 

 

92. W §135 (poprzednio §132) ust. 2, punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
Określenie „Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zastępuje się „Zespół 

wspierający”. 

93. Dodaje się §135a (poprzednio §132a) o treści: 
 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

16) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w „Systemie 

pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Zespołu Szkół w 

Szkotowie.”. 

17) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów; 

18) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 

19) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                   

i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia              

i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z 

edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę 

dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma 

możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej 

udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również 

dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy. 

20) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 



21) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z § 4 ust. 16 „Systemu pomocy  psychologiczno - 

pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Zespołu Szkół w Szkotowie”. 

22) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w szkole; 

23) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 

wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

24) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

25) informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej   i postępach ucznia; 

26) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

27) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w 

statucie szkoły; 

28) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              

i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” –  w trakcie i ewaluacji                 

„ in - post ” – na zakończenie; 

29) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

30) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.” 

 

94. W §138 (poprzednio §135) ust. 1, punkt 26 otrzymuje brzmienie: 
 

27) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 136; 
 

95. W §138 (poprzednio §135) ust. 3, punkt 8 otrzymuje brzmienie: 
 

8)przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 136; 

 

 


