
Uchwała nr 335/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława 

Miłosza z dnia 31.08.2015 r. w sprawie nowelizacji statutu Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza 

 

Na podstawie art.50 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 

21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych 

szkół(Dz. U. Nr61, poz.624) wprowadza się następujące zmiany 

 

1. § 5 ust. 1 pkt 6 zmienia brzmienie: „zapewnia możliwość pobierania nauki dzieciom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 

2. Z § 6 usuwa się ust. 3, 4, 5, 6 a ust.7 przyjmuje oznaczenie 3. 

3. § 6 ust. 2 pkt 7 skreśla się „ na zasadach określonych w ust.6 niniejszego statutu”. 

4. § 7 ust. 6 pkt 1 zamienia się: „wewnątrzszkolnego systemu oceniania” na „oceniania 

wewnątrzszkolnego”; 

5. § 7 ust. 7 pkt 1 zamienia się: „wewnątrzszkolnego systemu oceniania” na „oceniania 

wewnątrzszkolnego”; 

6. § 7 ust. 9 pkt 5 zamienia się: „WSO” na „OW”; 

7. Rozdział III zmienia nazwę z „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania„ na „Ocenianie 

Wewnątrzszkolne”; 

8. § 8 ust. 1 zamienia się: „„WSO” należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System 

Oceniania” na „„OW” należy przez to rozumieć Ocenianie Wewnątrzszkolne”; 

9. § 8 ust. 2 zamienia się: „wewnątrzszkolnego systemu oceniania” na „oceniania 

wewnątrzszkolnego”; 

10. § 8 ust. 2 pkt 1 zmienia brzmienie na: „Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega 

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania  

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

11. § 8 ust. 2 pkt 2 podpunkt c zmienia brzmienie: „udzielanie wskazówek do 

samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

12. § 8 ust. 2 do pkt 4 dopisuje się: „Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

wewnątrzszkolnego określa statut.”; 

13. § 8 ust. 2 pkt 5 zmienia brzmienie na „Ocenianie zachowania ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego 

oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.” 

14. § 8 ust. 3 pkt 3 słowa: „ocenianie bieżące” zastępuje się słowami: „ustalanie ocen 

bieżących” oraz skreśla się słowa: „według skali i formach przyjętych w szkole” 

15. § 8 ust. 3 pkt 5 skreśla się słowa: „według skali, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz 

§ 8 ust. 23 pkt 6” 

16. § 8 ust. 3 pkt 6 skreśla się słowa: „obowiązkowych i dodatkowych” 

17. § 8 ust. 3 do pkt 7 dodaje się: „i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia”; 
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18. § 8 ust. 3 dopisuje się pkt 8: „Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu 

monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.” 

19. § 8 ust. 6 pkt 4 podpunkt a) słowa: „zajmujący inne stanowisko kierownicze” zastępuje 

się słowami: „wyznaczony przez dyrektora szkoły” 

20. § 8 ust. 6 pkt 4 podpunkt b) wykreślono słowa: „- jako egzaminujący”  

21. § 8 ust. 6 pkt 4 podpunkt c) wykreślono słowa: „- jako członek komisji”; 

22.  § 8 ust. 6 pkt 6 zamienia się: „wewnątrzszkolnym systemem oceniania” na „ocenianiem 

wewnątrzszkolnym”; 

23. § 8 ust. 6 pkt 7 zmienia brzmienie na: „Z egzaminu poprawkowego sporządza się 

protokół, zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin egzaminu poprawkowego;  

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

24. § 8 ust. 7 do pkt 1 dopisuje się: „z zastrzeżeniem pkt 15” 

25. § 8 ust. 7 dopisuje się pkt 15 o brzmieniu: „Egzaminu klasyfikacyjnego nie stosuje się 

do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym”. 

26. § 8 ust. 7 pkt 3 zmienia brzmienie na: „Uczeń nieklasyfikowany z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą 

rady pedagogicznej.” 

27. § 8 ust. 7 pkt 8 zmienia brzmienie na: „Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym 

mowa w ust. 2, 3, 4 (za wyjątkiem ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą) przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

w której skład wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 

przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

w skład, której wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel albo nauczyciele 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin. 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 

których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu 

klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.”; 

28. § 8 ust. 7 pkt 10 zmienia brzmienie: „Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się 

protokół, zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

d) imię i nazwisko ucznia;  



e) zadania egzaminacyjne;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

29. § 8 ust. 9  pkt 3 zamienia się „upośledzeniem” na „niepełnosprawnością intelektualną” 

30. § 8 ust. 11 pkt 1 zamienia się: „WSO” na „OW”; 

31. § 8 ust. 11 pkt 4 usuwa się słowa: „oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania” 

32. § 8 ust. 11 pkt 8 zmienia brzmienie: „Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób 

określony w statucie: 

a) w przypadku pracy pisemnej i zadań domowych podanie punktacji do każdego 

zadania, a przy wystawieniu oceny podanie ilości punktów na maksymalną ilość 

punktów do zdobycia i każdorazowo ustne omówienie prac pisemnych na lekcji; 

b) w przypadku wypracowań umieszczenie komentarza dotyczącego tekstu; 

c) w przypadku odpowiedzi ustnej wpisanie do zeszytu przedmiotowego lub ustnie 

udzielenie informacji co zostało opanowane przez ucznia, a co wymaga jeszcze 

poprawy; 

d) w przypadku ćwiczeń praktycznych ustne omówienie mocnych stron pracy oraz 

błędów, udzielenie informacji o stopniu opanowania przez ucznia danych 

umiejętności, jakie ma braki i jak je uzupełnić; 

e) w przypadku projektów podanie punktacji za każdy etap realizacji projektu; 

f) w przypadku aktywności/ pracy na lekcji udzielenie ustnej informacji postępach 

ucznia w nauce; 

g) w przypadku pracy wytwórczej ustna informacja z uwzględnieniem 

przygotowania ucznia, doboru tematyki zaangażowania, estetyki wykonania, 

terminowości, samodzielności wykonania 

h) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń powinien być 

poinformowany o konsekwencjach wynikających dla dalszego kształcenia oraz 

o możliwości poprawienia niedostatecznej oceny. 

33. § 8 ust. 13 pkt 2 zamienia się słowa: „szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków” na „szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie 

braków”; 

34. § 8 ust. 15 zmienia brzmienie na: „Wymagania edukacyjne dostosowuje się do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  



5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii; 

6) nauczyciele poszczególnych przedmiotów konsultują i w miarę możliwości 

ujednolicają swoje wymagania edukacyjne. O wymaganiach informują wychowawcę 

i dyrektora szkoły. Wychowawca przekazuje wymagania rodzicom. 

7) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

35. § 8 ust. 16 dodaje się pkt 4: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”; 

36. § 8 ust. 16 dodaje się pkt 5: „W przypadku zwolnienia z określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciel dostosowuje wymagania 

niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej”; 

37. § 8 ust. 17 pkt 1 zamienia się: „WSO” na „OW”; 

38. § 8 ust. 17 pkt 2 skreśla się zdanie: „Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel 

uzasadnia wystawioną ocenę” 

39. § 8 ust. 17 dopisuje się pkt 3: „Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom. Dokumentacja ta jest udostępniana do wglądu w terminie i miejscu 

wskazanym przez dyrektora szkoły.” 

40. § 8 ust. 19 zmienia brzmienie na: „Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

w formie: 

1) ucznia - powiadomienie ustne i wpis do dziennika elektronicznego, 

2) rodzica – wpis do dziennika elektronicznego, a w przypadku przewidywanej dla 

ucznia oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz oceny nieodpowiedniej 

lub nagannej zachowania powiadomienie, które należy udokumentować 

podpisem rodzica w dokumentacji wychowawcy oddziału lub przez wiadomość 

w dzienniku elektronicznym. W przypadku, gdy rodzic nie reaguje na wezwania 

nauczyciela lub nie odczytuje wiadomości należy rodzica powiadomić za 

pomocą listu poleconego.” 

41. § 8 ust. 21 z pkt 3 usuwa się słowo „zeszyt”; 

42. § 8 ust. 21  pkt 3 dopisuje się: „a także systematyczność udziału w zajęciach”; 

43. § 8 ust. 21  pkt 3 podpunkt e) zamienia się „1,51” na „1,60”; 

44. § 8 ust. 21 pkt 14 zamienia się „upośledzeniem umysłowym” na „niepełnosprawnością 

intelektualną” 

45. 8 ust. 21  pkt 15 zamienia się „upośledzeniem umysłowym” na „niepełnosprawnością 

intelektualną” 

46. 8 ust. 21  pkt 16 zamienia się „upośledzenie umysłowe” na „niepełnosprawność 

intelektualną” 

47. 8 ust. 21 pkt 17 zamienia się „upośledzenie umysłowe” na „niepełnosprawność 

intelektualną” 



48. 8 ust. 26 zamienia się „upośledzeniem umysłowym” na „niepełnosprawnością 

intelektualną” 

49. § 8 ust. 21 pkt 6 zmienia brzmienie: „przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 

zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”; 

50. § 8 ust. 21 z pkt 7 usuwa się: „oraz ust.23 pkt 3a i 3b” 

51. § 8 ust. 21 pkt 13 zmienia brzmienie na: „W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia 

religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 11 i 12, wlicza się ocenę 

ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do 

liczby całkowitej w górę” 

52. § 8 ust. 21 pkt 16 zmienia brzmienie: „O promowaniu do klasy programowo wyższej 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym postanawia rada 

pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym.” 

53. § 8 ust. 21 dodaje się pkt 17 o brzmieniu: „O ukończeniu szkoły przez ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym.” 

54. § 8 ust. 21 dodaje się pkt 18: „W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego.” 

55. § 8 ust. 21 dodaje się pkt 19: „W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w 

przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego 

nauczyciela”  

56. § 8 ust. 22 pkt 1 skreśla się: „śródroczna” 

57. § 8 ust. 22 pkt 1 słowa „w terminie 7dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych” zamienia się na słowa: „nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych”. 

58. § 8 ust. 22 pkt 2 skreśla się: „śródroczna” 

59. § 8 ust. 22 pkt 2 podpunkt a) skreśla się: „śródrocznej” oraz „śródroczną” 

60. § 8 ust. 22 pkt 2 podpunkt b) przyjmuje oznaczenie c) 

61. § 8 ust. 22 pkt 2 podpunkt b) przyjmuje brzmienie: „Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych” 

62. § 8 ust. 22 pkt 2 podpunkt c) dopisuje się: „Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń.” 



63. § 8 ust. 22 pkt 3 dopisuje się: „Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie 

przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami,.” 

64. § 8 ust. 22 pkt 4 skreśla się: „śródrocznej” 

65. § 8 ust. 22 pkt 4 podpunkt a) słowa: „zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze” zamienia się na słowa: „ wyznaczony przez dyrektora szkoły” 

66. § 8 ust. 22 pkt 4 podpunkt c) otrzymuje nowe brzmienie: „nauczyciel prowadzący takie 

same lub pokrewne zajęcia edukacyjne” 

67. § 8 ust. 22 pkt 5 podpunkt a) słowa: „zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze” zamienia się na słowa: „ wyznaczony przez dyrektora szkoły” 

68. § 8 ust. 22 pkt 7 skreśla się: „śródroczna” i „śródrocznej” 

69. § 8 ust. 22 pkt 8 skreśla się: „śródrocznej” 

70. § 8 ust. 22 pkt 8 zmienia brzmienie na: „Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

71. § 8 ust. 22 pkt 9 podpunkty przyjmują brzmienie: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

b) termin posiedzenia komisji;  

c) wynik głosowania; 

72. § 8 ust. 22 pkt 10 literę „i” zamienia się na przecinek; 

73. § 8 ust. 22 pkt 10 dopisuje się słowa: „i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego.” 

74. § 8 ust. 22 pkt 12 skreśla się: „śródrocznej” 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;  

75. § 8 ust. 23 pkt 1 podpunkt h zmienia brzmienie na: „udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego” 

76. § 8 ust. 23 z pkt 3 usuwa się: „z zastrzeżeniem litery a i b” oraz usuwa się podpunkt a; 

77. § 8 ust. 23 do pkt 3 dopisuje się: „Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają 

wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania”; 

78. § 8 ust. 28 zamienia się: „WSO” na „OW”; 

79. § 8 ust. 29 zamienia się: „WSO” na „OW”; 

80. § 10 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: „Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia 

uczniom I klasy gimnazjum bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

81. § 13 ust. 2 skreśla się pkt 8 

82. Do § 13 ust. 2 dodaje się pkt 8 o brzmieniu: „ odpowiada za realizację zaleceń 

wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.” 

83. Do § 13 ust. 3 dodaje się pkt 7 o brzmieniu: „ ustala sposób wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.” 

84. § 14 ust. 2 zmienia brzmienie: Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego; 



2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 

do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (mogą być prowadzone 

także z udziałem wolontariuszy); 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (mogą być 

prowadzone także z udziałem wolontariuszy); 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów (mogą być prowadzone 

także z udziałem wolontariuszy). 

85. Do § 18 dopisuje się ust. 5: „Na terenie szkoły obowiązuje zakaz sprzedaży niezdrowej 

żywności, czyli środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników 

niezalecanych dla ich rozwoju.” 

86. § 21 dopisuje się ust. 2: „Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę 

informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie 

mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania 

tych informacji”.  

87. § 25 ust. 2 pkt 3 podpunkt i) zamienia się: „WSO” na „OW”; 

88. § 25 ust. 7 dopisuje się pkt 5 o brzmieniu: „uczniowi objętemu kształceniem specjalnym 

dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie 

następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego”; 

89. 25 ust. 7 pkt  zamienia się „upośledzenia umysłowego” na „niepełnosprawności 

intelektualnej” 

90. § 28 usuwa się ust.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. 

91. § 28 ust. 11 przyjmuje oznaczenie 3; 

92. § 28 ust. 12 przyjmuje oznaczenie 4; 

93. § 28 ust. 13 wykreśla się: „lub innej” oraz „ wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w 

przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela z danego języka obcego 

– nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły”. 

94. § 28 ust. 13 dopisuje się: „W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin 

klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej 

szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład 

komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.” 

95. § 28 ust. 13 przyjmuje oznaczenie 5; 

96. § 28 ust. 18 przyjmuje oznaczenie 6; 

97. § 28 ust. 19 przyjmuje oznaczenie 7; 

98. § 29 ust. 2 pkt 16 zamienia się: „WSO” na „OW”; 

99. § 29 ust. 6 pkt 8 zmienia brzmienie: „Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z 

realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji tego projektu.” 



100. § 29 ust. 6 pkt 8 skreśla się podpunkt a. 

101. § 29 ust. 6 pkt 8 podpunkt b zmienia oznaczenie na a. 

102. § 29 ust. 6 pkt 8 podpunkt c zmienia oznaczenie na b. 

103. § 29 dopisuje się ust. 7: „Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach: dodatkowych, z 

zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia.”  

104. § 29 ust. 6 pkt 3 skreśla się słowa: „następujące działania” 

105. § 29 ust. 6 pkt 3 podpunkt a słowo „wybranie” zamieniono na: „wybór” 

106. § 29 ust. 6 pkt 3 podpunkt d słowa „publiczne przedstawienie” zamieniono na: 

„publiczną prezentację” 

107. § 29 ust. 6 pkt 3 dodano podpunkt e o brzmieniu: „podsumowanie pracy uczniów 

nad projektem edukacyjnym” 

108. § 29 ust. 6 pkt 4 zmienia brzmienie na: „dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, ustala:  

a) zadania nauczyciela, o którym mowa w pkt 3;  

b) czas realizacji projektu edukacyjnego;  

c) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu 

edukacyjnego;  

d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.  

109. § 31 ust. 1 pkt 4 podpunkt a) zamienia się: „WSO” na „OW”; 

110. § 6 ust. 2 pkt 1 słowo „klasy” zamienia się na „oddziały”; 

111. § 6 ust. 2 pkt 2 słowa „klasy integracyjnej” zamienia się na „oddziału 

integracyjnego”; 

112. § 6 ust. 2 pkt 7 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

113. § 6 ust. 2 pkt 9 słowa „klasy integracyjnej” zamienia się na „oddziałów 

integracyjnych”; 

114. § 7 ust. 8 słowa „klasie integracyjnej” zamienia się na „oddziale integracyjnym”; 

115. § 7 ust. 9 pkt 2 słowa „klasy integracyjnej” zamienia się na „oddziału 

integracyjnego”; 

116. § 7 ust. 9 pkt 3 słowa „klas integracyjnych” zamienia się na „oddziałów 

integracyjnych”; 

117. § 8 ust. 11 pkt 4 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

118. § 8 ust. 11 pkt 5 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

119. § 8 ust. 11 pkt 6 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

120. § 8 ust. 11 pkt 7 słowo „klasą” zamienia się na „oddziałem”; 

121. § 8 ust. 21 pkt 5 słowa „klasy” zamienia się na „oddziału” oraz „danej klasy” na 

„danego oddziału”; 

122. § 8 ust. 22 pkt 5 podpunkt b) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

123. § 8 ust. 22 pkt 5 podpunkt c) słowa „danej klasie” zamienia się na „danym 

oddziale”; 

124. § 8 ust. 23 pkt 4 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

125. § 8 ust. 23 pkt 4 podpunkt b) słowa „danej klasy” zamienia się na „danego 

oddziału”; 

126. § 8 ust. 23 pkt 6 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

127. § 8 ust. 24 pkt 5 podpunkt b) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

128. § 8 ust. 24 pkt 5 podpunkt c) słowa „danej klasie” zamienia się na „danym 

oddziale”; 

129. § 10 ust. 5 pkt 4 podpunkt a) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 



130. § 10 ust. 7 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

131. § 11 ust. 3 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

132. § 11 ust. 4 pkt 1 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

133. § 13 ust. 6 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

134. § 18 ust. 4 pkt 7 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

135. § 22 ust. 5 pkt 1 podpunkt g) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

136. § 22 ust. 5 pkt 2 słowa „jednej klasy” zamienia się na „jednego oddziału”; 

137. § 22 ust. 5 pkt 2 podpunkt c) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

138. § 22 ust. 5 pkt 2 podpunkt e) słowa „jednej klasy” zamienia się na „jednego 

oddziału”; 

139. § 22 ust. 5 pkt 3 podpunkt a) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

140. § 24 ust. 3 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

141. § 24 ust. 4 słowa „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

142. § 24 ust. 5 pkt 3 słowa „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

143. § 24 ust. 5 pkt 5 słowo „klasie” zamienia się na „oddziale”; 

144. § 25 ust. 1 pkt 9 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

145. § 25 ust. 1 pkt 16 słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

146. § 25 ust. 2 pkt 1 podpunkt b) słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

147. § 25 ust. 2 pkt 1 podpunkt c) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

148. § 25 ust. 3 pkt 1 podpunkt c) słowo „klas” zamienia się na „oddziałów”; 

149. § 25 ust. 4 pkt 1 podpunkt a) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

150. § 25 ust. 4 pkt 2 podpunkt a) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

151. § 25 ust. 4 pkt 2 podpunkt b) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

152. § 29 ust. 2 pkt 1 słowa „danej klasy” zamienia się na „danego oddziału”; 

153. § 29 ust. 2 pkt 4 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

154. § 29 ust. 2 pkt 5 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

155. § 29 ust. 2 pkt 6 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

156. § 29 ust. 3 pkt 7 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

157. § 29 ust. 3 pkt 8 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

158. § 29 ust. 5 pkt 1 podpunkt b) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

159. § 29 ust. 6 pkt 6 słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

160. § 31 ust. 1 pkt 4 podpunkt a) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

161. § 31 ust. 1 pkt 4 podpunkt f) słowa „równoległej klasy” zamienia się na 

„równoległego oddziału” oraz „klasę” na „oddział”; 

162. § 31 ust. 1 pkt 6 podpunkt a) słowo „klasy” zamienia się na „oddziału”; 

163. § 31 ust. 3 pkt 2 słowa „każdej z klas” zamienia się na „każdego z oddziałów”; 

164. § 6 ust. 1 pkt 7 skreśla się słowa „prawnymi opiekunami”; 

165. § 6 ust. 2 pkt 9 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

166. § 8 ust. 2 pkt 2 podpunkt e) skreśla się słowa „prawnym opiekunom”; 

167. § 8 ust. 2 pkt 3 podpunkt f) skreśla się słowa „prawnym opiekunom”; 

168. § 8 ust. 3 pkt 7 skreśla się słowa „prawnym opiekunom”; 

169. § 8 ust. 7 pkt 6 skreśla się słowa „prawnymi opiekunami”; 

170. § 8 ust. 7 pkt 12 skreśla się słowa „prawni opiekunowie”; 

171. § 8 ust. 9 pkt 3 skreśla się słowa „prawnymi opiekunami”; 

172. § 8 ust. 11 pkt 4 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

173. § 8 ust. 17 pkt 1 skreśla się słowa „prawnych opiekunów” oraz „prawni 

opiekunowie”; 

174. § 8 ust. 22 pkt 1 skreśla się słowa „prawni opiekunowie”; 

175. § 8 ust. 22 pkt 3 skreśla się słowa „prawnymi opiekunami”; 

176. § 8 ust. 25 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 



177. § 8 ust. 27 skreśla się słowa „prawnymi opiekunami”; 

178. § 10 ust. 5 pkt 2 podpunkt b) skreśla się słowa „lub opiekunów”; 

179. § 17 ust. 2 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

180. § 18 ust. 1 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

181. § 25 ust. 4 pkt 1 podpunkt c) skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

182. § 25 ust. 4 pkt 2 podpunkt d) skreśla się słowa „/opiekunów” oraz 

„/opiekunowie”; 

183. § 25 ust. 4 pkt 2 podpunkt e) skreśla się słowa „/opiekunów”; 

184. § 25 ust. 4 pkt 4 podpunkt b) skreśla się słowa „/opiekunów”; 

185. § 28 ust. 2 pkt 2 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

186. § 29 ust. 2 pkt 4 skreśla się słowa „prawni opiekunowie” oraz „prawnych 

opiekunów”; 

187. § 29 ust. 3 pkt 6 skreśla się słowa „prawni opiekunowie” oraz „prawnych 

opiekunów”; 

188. § 29 ust. 4 pkt 1 skreśla się słowa „prawny opiekun”; 

189. § 29 ust. 5 pkt 2 podpunkt b) skreśla się słowa „lub opiekunów”; 

190. § 29 ust. 6 pkt 6 skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 

191. § 29 ust. 6 pkt 8 podpunkt b) skreśla się słowa „lub prawnych opiekunów”; 

192. § 31 ust. 1 pkt 5 podpunkt b) skreśla się słowa „prawnych opiekunów”; 


