
1 
 

UCHWAŁA Nr 11/2016 

Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa 

z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

w sprawie: zmian Statutu Szkoły  

      

 Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Pedagogiczna  

Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w tekście jednolitym Statutu Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Pod-

stawowa uchwalonym uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2015 i Nr 12/2015 z dnia 31 sierp-

nia 2015 roku i obowiązującym od dnia 1 września 2015 r. w następujący sposób: 
 

 1. W rozdziale I - „Postanowienia ogólne” wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 17 wyraz „pięcioletnie” zastępuje się wyrazem „sześcioletnie”; 

2) w § 1 w ust. 18 po wyrazie „sześcioletnim” usuwa się wyrazy „w której w ostatnim roku 

nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian”.  
 

 2. W rozdziale II - „Cele i zadania szkoły” wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w § 5 w ust. 3 po pkt 35 dodaje się pkt 36 w brzmieniu: „dostosowuje formy i metody 

kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą.”. 
 

 3. W rozdziale III - „Sposoby realizacji zadań szkoły” wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) w § 37 ust. 2 uchyla się pkt 4 w brzmieniu: „wyrażanie opinii dostosowania warunków 

przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty”. 
 

 4. W rozdziale IV - „Organy szkoły i ich kompetencje” wprowadza się następują-

ce zmiany: 
 

1) w § 51 pkt 1 uchyla się literę aa) w brzmieniu: „występuje do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do spraw-

dzianu lub odpowiedniej jego części, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowot-

nych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; Dy-

rektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami)”; 

2) w § 51 pkt 1 uchyla się literę ff) w brzmieniu: „odpowiada za właściwą organizację i prze-

bieg sprawdzianu szóstoklasisty”; 

3) w § 51 ust. 3 pkt 1 uchyla się literę a) w brzmieniu: „sprawdzian przeprowadzany  
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w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej”. 
 

 5. W rozdziale V - „Organizacja nauczania i wychowania” wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 
 

1) uchyla się § 81 w brzmieniu: „Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posia-

dający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełno-

sprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą, na wniosek rodziców (prawnych opieku-

nów) pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły, być zwolnieni przez dyrektora 

komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do drugiej części sprawdzianu po klasie szó-

stej szkoły podstawowej z języka obcego nowożytnego”; 

2) uchyla się § 82 w brzmieniu: „W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie do 20 

sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wnio-

sek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej 

części sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (praw-

nymi opiekunami) ucznia”; 

3) w § 87 pkt 2 uchyla się lit. b) w brzmieniu: „dziennik zajęć realizowanych w ramach art. 

42 ust. 2 pkt.2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela”; 

4) w § 87 uchyla się pkt 6 w brzmieniu: „przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, 

międzyklasowych i w grupach utworzonych z podziału oddziału, nauczyciel edukacji 

przedmiotowej odnotowuje w dzienniku zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 

lit. a KN”; 

5) w § 87 uchyla się pkt 7 w brzmieniu:  

„dziennik zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN zawiera: 

a) nazwisko i imię nauczyciela, 

b) nazwę realizowanych zajęć, 

c) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich prze-

prowadzenie oraz frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach, 

d) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału ma-

cierzystego, 

e) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach”; 

6) w § 87 uchyla się pkt 8 w brzmieniu: „nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia 

własnego dziennika zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN jest zobo-

wiązany wypełniać go zgodnie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązu-

jącej dokumentacji szkolnej”; 

7) w § 87 pkt 9 usuwa się wyrazy: „i dziennik zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 

2 lit. a KN”. 
 

 6. W rozdziale VIII - „I. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Zespole Szkół  

w Jeleniewie w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej” wprowadza się następujące zmia-

ny: 
 

1) w § 114 uchyla się pkt 16; 

2) uchyla się § 119 w brzmieniu:  
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„1) w klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wyma-

gania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określone w przepisach 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „Sprawdzianem”; 

a) Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania; 

b) do 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest Sprawdzian rodzice 

ucznia składają Dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, 

z którego uczeń przystąpi do części drugiej Sprawdzianu; 

c) rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemną informację o zmianie ję-

zyka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące 

przed terminem Sprawdzianu; 

d) terminy przeprowadzania Sprawdzianu: 

- termin główny - miesiąc kwiecień, 

               - termin dodatkowy - miesiąc czerwiec; 

2)  Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

a) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matema-

tyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zada-

niach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym, 

b) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego; 

3) Sprawdzian jest przeprowadzony w jednym dniu i trwa: 

a) część pierwsza - 80 minut, 

b) część druga - 45 minut; 

4) dla uczniów, o których mowa w pkt 12, czas trwania każdej części Sprawdzianu może  

być przedłużony; czas, o jaki może zostać przedłużona każda część Sprawdzianu, 

określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji; 

5) harmonogram przeprowadzania Sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej  

i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany 

Sprawdzian; 

6) do części drugiej Sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w Szkole jako przedmiotu obowiązkowego; 

7) uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią sa-

modzielnie czytać lub pisać, są zwolnienie z części drugiej Sprawdzianu; 

8) Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy; 

a) każda część Sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

b) czas trwania danej części Sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą zapisania w wi-

docznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczę-

cia i zakończenia prac uczniów; 

9) Komisja Okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, 

kryteriów oceniania i form przeprowadzania Sprawdzianu; informator oznaczony jest 
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nazwą i numerem nadanym przez Komisję Okręgową; 

10) Sprawdzian organizuje zespół nadzorujący powołany przez Dyrektora Komisji Okrę-

gowej, w przypadku Sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić 

wychowawca zdających oraz:  

a) w części pierwszej - nauczyciele języka polskiego i matematyki, 

b) w części drugiej - nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przepro-

wadzany Sprawdzian; 

11) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych Sprawdzianem, są zwol-

nienie z odpowiedniej części Sprawdzianu; zwolnienie następuje na podstawie za-

świadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia Szkoły tytułu odpowiednio lau-

reata lub finalisty, zaświadczeni przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części Spraw-

dzianu najwyższego wyniku; 

12) uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do Sprawdzianu  

w formie dostosowanej do ich dysfunkcji; 

13) uczeń, który nie przystąpił do Sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał 

Sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrek-

tora Komisji Okręgowej; 

14) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do Sprawdzianu w dodatkowym ter-

minie albo przerwał Sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie wyzna-

czonym przez Dyrektora Komisji Okręgowej; 

15) uczeń, który nie przystąpił do Sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do Sprawdzianu w na-

stępnym roku; 

16) wyniki Sprawdzianu ustala powołany przez Dyrektora Komisji Okręgowej zespół eg-

zaminatorów wpisany do ewidencji, wynik Sprawdzianu ustalony przez zespół egza-

minatorów jest ostateczny; 

17) wyniki Sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach Komisja Okrę-

gowa przesyła do Szkoły w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku, a w przypad-

ku, o którym mowa w pkt 18 i 19 - do dnia 31 sierpnia danego roku; 

18) protokoły przebiegu Sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się we-

dług zasad określonych odrębnymi przepisami; 

19) Komisja Okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg Sprawdzianu; 

20) uczeń może w terminie 2 dni od daty Sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Komisji Okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie Sprawdzianu zostały naruszone przepisy 

jego przeprowadzenia; Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie 

w terminie 7 dni od jego otrzymania, rozstrzygnięcie Dyrektora Komisji jest ostatecz-

ne”; 

3) w § 133 pkt 12 uchyla się literę b) w brzmieniu: „przystąpił do Sprawdzianu kończącego 

naukę w szkole podstawowej”. 
 

 7. W rozdziale IX - „I. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły” wprowadza się na-

stępujące zmiany: 
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1) w § 135 pkt 3 lit. s usuwa się wyrazy: „Sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole pod-

stawowej”; 

2) w § 135 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „Czas pracy nauczyciela zatrudnionego  

w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”; 

3) uchyla się w § 135 pkt 6 w brzmieniu: „nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać 

zajęcia i czynności wymienione w art. 42 ust. 2 pkt w. lit. a KN w okresach półrocznych w 

dziennikach zajęć pozalekcyjnych”. 
 

 8. W rozdziale X - „Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkol-

nej” wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 160 pkt 10 po wyrazie: „szkolnych” usuwa się wyrazy: „i Sprawdzianu szóstoklasisty”. 
 

 9. W rozdziale XIII - „Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyj-

nych uczniom niepełnosprawnym” wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) uchyla się § 188 w brzmieniu: 

„1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadza-

nego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej „Sprawdzianem”, 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-

nów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do 

rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecz-

nie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności 

lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych 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; 

3) zapewnieniu obecności w czasie Sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełno-

sprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem spo-

łecznym, 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 

Sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane 

przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegó-

łową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania spraw-

dzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do  

1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest Sprawdzian. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodni-
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czącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego”. 

 

 10. W rozdziale I - „Postanowienia ogólne” Załącznika I - „Statut Oddziału 

Przedszkolnego w Zespole Szkół w Jeleniewie wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 1 usuwa się wyrazy: „Gulbieniszki 27” zastępując je wyrazami: „ulica Suwalska 

51”; 

2) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Wychowanie przedszkolne od dnia 1 wrze-

śnia 2016 r. obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-

rym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat”. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

  Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

        Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie  

          Alicja Dorochowicz  


