
Uchwała nr 6/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 

 

z dnia 12 kwietnia 2022r. 

 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

  

Na podstawie art.  80 ust. 1 w związku z art. 82 i art. 72 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 

2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.) 

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:   

 

§ 1.  W statucie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1)  w §3. ust.1 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: 

                      „7) organizowanie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw.”, 

2)  w §3. ust.3 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu: 

                     ,,14)  w zakresie organizowania kształcenia uczniów niebędący obywatelami polskimi oraz 

obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych 

innych państw:  

a) organizowanie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu 

umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

b) organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z 

których uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe, 

c) umożliwienie nauki w oddziałach przygotowawczych, 

d)  wsparcie przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze 

pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego, 

e) organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych dla 

obywateli polskich, 

f) szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za 

granicą. 

Formy wsparcia, o których mowa w pkt. 14 są organizowane na warunkach określonych                                    

w odrębnych przepisach prawa.”, 

3) § 62 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

                   „§ 62.1. W szkole zatrudnieni są pomoc nauczyciela/asystent międzykulturowy, 

pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania szkoły jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otocznia w 

czystości i porządku.”, 

 



4) § 62 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

                 „§ 62. 2. Pomoc nauczyciela, pracownicy administracji oraz obsługi są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.”, 

5) § 62 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

                   ,, 4.1) Pomoc nauczyciela osoba, która pełni funkcje asystenta międzykulturowego wspiera  

uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia 

edukacyjne z tymi uczniami w zakresie posługiwania się językiem kraju pochodzenia ucznia, adaptacji 

oraz integracji ze środowiskiem szkolnym, 

                         2) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich 

szczegółowe zadania ustala dyrektor szkoły.” 

6) w § 64. dodaje się ust.3 i 4 w brzmieniu: 

                   ,,3. Szczegółowe cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego określa ustawa oraz przepisy 

wykonawcze dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

                     4. W oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów niebędących obywatelami 

polskimi (uczniowie z Ukrainy) oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę  

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz dla uczniów niebędących 

obywatelami polskimi (uczniowie z Ukrainy) uczących się w oddziałach ogólnodostępnych stosuje się 

zasady oceniania opisane  w dziale VI statutu.”, 

7) w § 65 dodaje się ust.7 w brzmieniu: 

                    ,,7. Sposób oceniania uczniów niebędących obywatelami polskimi (uczniów z Ukrainy): 

                    1) w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów z Ukrainy  oraz dla uczniów 

z Ukrainy uczących się w oddziałach ogólnodostępnych nie stosuje się skali ocen bieżących, 

wskazanej w § 69.2 ani skali ocen  śródrocznych wskazanej w § 69.2 Oceny bieżące i ocenę 

śródroczną zastępuje ocena  w postaci informacji zwrotnej,  

                   2) ocena  w postaci informacji zwrotnej odnosi się  do ustalonych przez nauczyciela  

i podanych uczniowi kryteriów oceniania. Kryteria i informacja zwrotna są podawane uczniowi  

w  języku polskim,  sformułowania i zwroty wykorzystane do komunikacji są krótkie, jednoznaczne  

i proste – przygotowane do wykorzystania tłumaczenia w aplikacji Tłumacz np. Google,   

                  3)  ocena w postaci informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 1 i 2,  ma na celu 

monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie:  

                  a)  co uczeń robi dobrze,  

                  b) co i jak wymaga poprawy,  

                  c) jak powinien dalej się uczyć, 

                  4) Sprawdzone i ocenione informacją zwrotną prace ucznia przechowuje się w szkole  

i udostępnia zgodnie z zasadami opisanymi w § 65. Prace te tworzą portfolio uczniowskie i będą 

stanowiły podstawę do wystawienia ocen rocznych.  

                  5) Przy ocenianiu w oddziale przygotowawczym, ocenianiu  uczniów z Ukrainy uczących się 

w oddziałach ogólnodostępnych nie stosuje się zapisów statutu dotyczących skali ocen bieżących, 

śródrocznych  opisanych w § 69.2, §70.1, § 72.1-3 i § 88 oraz § 89. Pozostałe zapisy oceniania 

wewnątrzszkolnego, w tym dotyczące uzasadniania i udostępniania prac, sposobów sprawdzania 

osiągnięć uczniów, udzielania informacji o postępach w nauce są stosowane: 

                   a) zachowuje się warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach 

 i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia takie, jak dla innych uczniów w szkole, 



                   b) dodatkowo zobowiązuje się asystenta nauczyciela do pełnienia roli osoby pierwszego 

kontaktu dla rodziców ucznia, w przypadku braku znajomości języka polskiego i kontaktowania się  

z tymi rodzicami osobiście lub telefonicznie oraz przekazywania informacji uzgodnionych z 

wychowawcą i nauczycielami uczącymi ucznia.”, 

8) w § 67 ust.5 dodaje się pkt.6 w brzmieniu: 

                   ,, 6) dyrektor w czasie epidemii, gdy w szkole zostały zawieszone wszystkie lub część zajęć,  

a szkoła pracuje za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z § 7 statutu , w drodze 

zarządzenia w regulaminie  określa szczegółową organizację pracy szkoły, w tym w szczególności 

sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 

również sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach, dodatkowo określa każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia.”, 

9) w § 74 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

                    ,,4. Sposób ustalania rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej uczniów z Ukrainy:                                

1) oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe są określane w skali od 1 do 6, zgodnie  

z przepisami prawa obowiązującymi wszystkich uczniów w szkole. 

2) uzgadnia się następujące zasady ustalania ocen w klasyfikacji rocznej i końcowej  

w odniesieniu do przedmiotów na które uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym: 

                    a) podstawę oceny klasyfikacyjnej i rocznej stanowią sprawdzone i ocenione informacją 

zwrotną prace ucznia dotyczące wymagań bieżących oraz odpowiedzi ustne ucznia,  

                    b) oceną wystawia nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę opanowanie wiedzy  

i umiejętności wskazanych w szczegółowych kryteriach do prac oraz wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki sytuacji, w której znalazł się uczeń  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  państwa, z którego pochodzi, 

3) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych w szkole danego typu, w których uczeń nie uczestniczył ustala 

nauczyciel przedmiotu na podstawie zadania lub mini projektu uzgodnionego z uczniem. Efekty prac 

pisemnych lub informacje o odpowiedziach ustnych przechowywane są zgodnie z zasadami 

opisanymi dla egzaminów klasyfikacyjnych w odrębnych przepisach prawa. 

                   4) w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do 

oddziału przygotowawczego może nie podlegać klasyfikacji rocznej zgodnie z zasadami opisanymi dla 

klasyfikacji rocznej w odrębnych przepisach prawa.  

 
 § 2. Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.  

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


