
Uchwała nr 2/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki 

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 24.08.2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) oraz § 57 ust. 8 pkt 10 Statutu Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 

uchwala się, co następuje: 

 § 1. 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 1 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„ 6a. W szkole prowadzone są oddziały ogólnodostępne oraz oddziały przygotowawcze dla dzieci i 

młodzieży będących obywatelami Ukrainy, które przebywają w Polsce w związku z konfliktem 

zbrojnym na terenie kraju ojczystego; 

6b. Oddziały przygotowawcze, o których mowa w ust. 6a, organizowane są zgodnie z odrębnymi 

przepisami prawa, za zgodą i w porozumieniu z organem prowadzącym.”, 

2) W § 1 ust. 14 otrzymuje brzmienie:   

„ 14. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub 

innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania 

okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy 

szkoły uwzględniającej zmianowość.”, 

3) W § 1  skreśla się ust. 14a,    

4) W § 23 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

„ 4. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-

pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie 

zdalnej lub na wniosek rodziców może być prowadzona w szkole.”, 

5) W § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu: 

„ § 28a  Zadania pedagoga specjalnego. 

Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 



4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w 

tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły 

lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, d) doborze metod, form kształcenia i środków 

dydaktycznych do potrzeb uczniów.”, 

6) W § 55 ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„ 6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, na 

którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów.”, 

7) W dziale XII „ Wewnątrzszkolne zasady oceniania” dodaje się rozdział 17 w brzmieniu:  

„Rozdział 17 

 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z Ukrainy, którzy podjęli naukę w 

szkole od 24 lutego 2022r. w związku z konfliktem zbrojnym.”, 

      8)   Po § 133 dodaje się § 133a w brzmieniu: 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z Ukrainy, który podjął naukę po 24 lutego 2022 roku 

polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) W procesie edukacji i wychowania niezwykle ważny jest dialog między nauczycielem a uczniem i 

rodzicami. Dla jego efektywności niezbędne jest skuteczne komunikowanie się partnerów dialogu. 

Dążymy do tego, aby w szkole uczeń traktowany był podmiotowo, a ocena szkolna spełniała funkcję 

informacyjną, a także motywacyjną i kształtującą. W naszym WZO zmierzamy ku temu, aby 

dostarczać jak najwięcej informacji o postępach ucznia, trudnościach napotykanych w procesie 

uczenia się, o jego uzdolnieniach i zainteresowaniach;  

3) Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i 

rodziców/osoby upoważnione do opieki, 

b) bieżące ocenianie i roczne klasyfikowanie, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania. 

4) Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Postanowienia szczegółowe: 



1) w szkole ocenianie jest jawne; 

2) po przyjęciu ucznia z Ukrainy nauczyciele niezwłocznie informują uczniów i jego rodziców lub 

osoby upoważnione do opieki o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych; 

3) W ocenie ucznia mającego specyficzne trudności w uczeniu się ze względu na niedostateczną 

znajomość języka polskiego uwzględnia się trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych; 

4) Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się jak w § 119 Statutu szkoły; 

5) Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ustala się jak w § 120. Statutu szkoły; 

6) Ocena roczna jest wystawiana po uwzględnieniu oceny wiedzy i umiejętności ucznia uzupełnianych 

przez ucznia na warunkach ustalonych z nauczycielem przedmiotu, a wynikających z różnic systemów 

oświatowych w Polsce i Ukrainie;  

7) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki brany jest pod uwagę 

przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć; 

8) Zasady oceniania zachowania, określone w § 130 i 131 Statutu szkoły stosuje się odpowiednio; 

9) Dla uczniów klas programowo najwyższych Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami/osobami 

upoważnionymi do opieki ustala termin przystąpienia ucznia do egzaminów klasyfikacyjnych z 

przedmiotów, z których uczeń nie posiada ocen klasyfikacyjnych jako ocen końcowych, niezbędnych 

do podjęcia uchwały w sprawie ukończenia szkoły. Zasady przeprowadzania egzaminów 

klasyfikacyjnych określa § 125 Statutu szkoły; 

10) Przepisy zawarte w statucie w §126 i 127 dotyczące sprawdzianu wiadomości i umiejętności w 

trybie odwoławczym i poprawkowych stosuje się odpowiednio. 

11) Uczeń kończy szkołę, jeśli uzyskał oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie 

nauczania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


