
Uchwała nr  8 /2010 /2011 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  w Grzmiącej 

z dnia 18 listopada 2010 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu  Zespołu Szkół w Grzmiącej  

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.
1
), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 

83, poz. 562 z póź. zm. 
2
). 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Grzmiącej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Do Statutu Zespołu Szkół w Grzmiącej wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Części I 

      1. W § 3. ust.2 pkt.1. otrzymuje brzmienie: zapewnienie bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki dzieci 3,4,5,6- letnich w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.     

2. W § 13. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

prowadzi się zgodnie z odrębnymi przepisami
3
. 

3. W § 14. ust.1 Otrzymuje brzmienie: O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor 

przedszkola uwzględniając opinie Komisji Rekrutacyjnej. 

4. W § 14. ust.3 pkt.1.otrzymuje brzmienie:  

 od 15 marca do 15 kwietnia - Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do 

przedszkola” w sekretariacie Zespołu Szkół. 

5. W § 14. ust.3 pkt.2.otrzymuje brzmienie: 

Do 5 maja dyrektor uwzględniając opinię Komisji Rekrutacyjnej kwalifikuje dzieci do 

przedszkola. 

6. W § 14. ust.3 pkt.3.otrzymuje brzmienie: Listy dzieci przyjętych do przedszkola 

wywieszane będą od 5 maja na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

7. W § 14. ust.3  dodaje się pkt.4 w brzmieniu: w uzasadnionych przypadkach zezwala 

na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem  

8. W § 14. ust.4 pkt. 1-9 otrzymują brzmienie: 

 

1) obojga pracujących rodziców, 

2) sześcioletnie, 

3) pięcioletnie, 

4) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,  

                                                 
1
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5) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany    

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,  

6) dzieci z rodzin zastępczych, 

7) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grzmiąca uczęszczające już                               

do przedszkola w Zespole Szkół w Grzmiącej, 

8) dzieci czteroletnie, 

9) dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 3 lata. 

 

9. W § 14. dodaje się ust. 5 w brzmieniu: Inne szczegóły zawiera (Procedura rekrutacji 

dzieci do przedszkola). 
10. W § 15.ust 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte 

dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż  do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci 

może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 10 lat. Od 01.09.2012r zmienia brzmienie: nie dłużej jednak niż do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w 

którym dziecko kończy 8 lat.   

 

 

 

W Części II 

 

1. W § 9. ust.2  dodaje się pkt.15 w brzmieniu : po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w danym roku 

szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Szczegóły regulują odrębne przepisy 
4
. 

 

W załączniku nr 1  WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA 

 

 

1. § 6 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 15 ust.8 oraz §21 ust. 10.” 

 
2. § 6 ust.4 otrzymuje nowe brzmienie:   

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

 

                                                 
4
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3. § 7 ust.1otrzymuje nowe brzmienie :  

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

 

4. Do § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 1 : 

Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii. 

 

5. Do § 7 ust.1 dodaje się pkt. 2 : 

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, 

zwolniony” lub ,, zwolniona”.  

 

6. § 11 ust.1, pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie :  

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej”.  

 

7. § 11 ust.2 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie:  

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania.  

 

8. Uchyla się §11 ust.2,  pkt 2  

 

9. Do § 13 ust .2. otrzymuje brzmienie: 

W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania, tej oceny, dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć 

edukacyjnych, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).  

 

10. § 14 ust.5 dodaje się pkt.5. 1)  w brzmieniu: 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : 

technika,  plastyka , muzyka,  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.”  

 

11. § 14 ust.5 dodaje się pkt.5. 2)  w brzmieniu: 



Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, , informatyki,  zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

 

12. § 14 ust.8 otrzymuje  brzmienie: 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( opiekunami prawnymi).  

 

13. §14 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.”  

 

14. Do § 14 dodaje się ust.15 pkt.1).  : 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się ,, niesklasyfikowany” albo ,,nieklasyfikowana”.  

 

15. § 15 ust. 2. otrzymuje nowe brzmienie:  

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej (semestralnej)uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

 

16. § 15 pkt 4. otrzymuje nowe brzmienie:  

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki,  techniki, informatyki,  zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, których egzamin ma przed wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

 

17. § 15 ust. 5. otrzymuje nowe brzmienie:  

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich..  

Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od 

wychowawcy klasy najpóźniej w ostatnim dniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy 

przygotuje i przekaże uczniowi w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć 

edukacyjnych, zakres materiału na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. 

Wychowawca odnotuje fakt przekazania informacji uczniowi o terminie egzaminu 

w dzienniku lekcyjnym   na stronie „kontakty wychowawcy z rodzicami”. 

 

18. § 17 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:  

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

uwzględnia 

1) poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań  



określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego 

2) wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 

19. § 17 Uchyla się ust.10. pkt.1  

 

20. § 17 ust. 10 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) opiekunów po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 

rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego.  

 

21. § 17 ust. 10 pkt.3 otrzymuje nowe brzmienie:  

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.  

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 
§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół. 

 

 

        

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

1. Za: 16 

2. Przeciw: 0 

3. Wstrzymało się:  

4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem: 19 

5. Obecnych: 16 

 


