
ANEKS nr 2 

 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 9  

w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 
nr 256, poz. 2572, ze póżn. zmianami)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

 

wprowadza się następujące zmiany 
do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Gorzowie Wlkp.: 

 
1. §7 pkt 6c otrzymuje brzmienie: zapewnia opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, 

logopedy, których zakres obowiązków wyznacza dyrektor szkoły. 
2. W §7 dodano podpunkt 6e, który brzmi: Szkoła zapewnia możliwość pobierania 

nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone 
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

3. W §9 do pkt 2 dopisano pkt 2a, który otrzymuje brzmienie: Zasady bezpiecznego 
przebywania uczniów i rodziców w szkole określa procedura, z którą 
wychowawca zapoznaje rodziców na  I zebraniu w każdym roku szkolnym. 
(załącznik nr 5 do Statutu Szkoły). 

4. W §9 pkt 4c otrzymuje brzmienie: dostosowanie godzin pracy pedagoga i 
psychologa szkolnego do potrzeb wychowanków szkoły. 

5. W §16 dopisano pkt 2r, który otrzymuje brzmienie: Dyrektor odpowiada za 
realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

6. W §17 dodano pkt 2e, który brzmi: Ustalenie sposobu wykorzystywania wyników 
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

7. §25 otrzymuje brzmienie: Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego 
roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Kalendarz i organizacja 
roku szkolnego oparta jest o Rozporządzenie MEN z 5 kwietnia 2010r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

8. §26 otrzymuje brzmienie: Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa 
okresy: 



• I – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych do  
ostatniego dnia stycznia,  

• II – od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
9. W §27 zmieniono określenie: Wewnątrzszkolny System Oceniania na Ocenianie 

Wewnątrzszkolne.  
10. Opracowano nowy załącznik nr 1  (ocenianie wewnątrzszkolne) do Statutu Szkoły. 
11.  W §30 pkt 3 wyraz „informatyki”  zastąpiono określeniem „zaj ęć komputerowych”. 
12. W §30 dopisano pkt 6, który otrzymuje brzmienie: Zajęcia edukacyjne w klasach I -

III s ą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
a) w przypadku przyj ęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 

zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego 
w obwodzie szkoły, dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli 
dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną 
w §30 pkt 6, 

b) dyrektor może odstąpić od podziału o którym mowa w §30 pkt 6 a 
zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną, §30 pkt 6 
na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego, 

c) liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż 
o 2 uczniów, 

d) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zgodnie z ust. 6b i 6c w szkole 
zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 
oddziale. 

12. §31 otrzymuje brzmienie: Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-
wychowawczej szkoły są: 

1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia 
edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego 

a) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły jest również 
religia 

b) zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 
prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 

2. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych 
3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4. zajęcia rozwijające zainteresowania. 

4. §33 otrzymuje brzmienie: W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się 
przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe lub piętnastominutowe. 

5. W §38 zostaje dopisany pkt 3, który brzmi: Na wniosek lub za zgodą rodziców 
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni, może 
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć 
nauczyciela – opiekuna. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest 
klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. 



6. W §39 pkt 3 Otrzymuje brzmienie: Pomoc materialna ma charakter socjalny 
(stypendium szkolne, zasiłek rodzinny) albo motywacyjny (stypendium za wyniki 
w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

7. §40 pkt 1 otrzymuje brzmienie: W szkole może być zatrudniony pedagog, 
psycholog i logopeda. 

8. §41 pkt 1 otrzymuje brzmienie: W szkole działają 2 świetlice szkolne. 
9. §44 pkt 1b otrzymuje brzmienie: dwie świetlice szkolne. 
10. §44 pkt 1g otrzymuje brzmienie: gabinet pedagoga, psychologa i logopedy. 
11. §54 pkt 1 zmiana określenie WSO zastąpione zostaje określeniem OW. 
12. §57 pkt 1a otrzymał brzmienie: W czasie pobytu w szkole uczniów obowiązuje 

całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. 

13. §57 pkt 1c zostaje uchylony. 
14. §57 w pkt 1d otrzymuje brzmienie: Zabronione jest na terenie szkoły nagrywanie 

dźwięku i obrazu, wykonywanie zdjęć za pomocą telefonu i innych urządzeń 
elektronicznych. 

 

Powyższe zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp. Rada 
Pedagogiczna uchwaliła na posiedzeniu w dniu 01 września 2015 r. 

 
 

 
 

 
 


