
W §4 – Przepisy dotyczące sytuacji szczególnych w ustęp 3 należy dopisać: 

Należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

W §4 – Przepisy dotyczące sytuacji szczególnych ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

Uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii. 

W §4 – Ocenianie w klasach IV – VI w ustępie 3 dotychczasowy pkt 8 staje się 9, a 8 

otrzymuje brzmienie: 

W przypadku plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego sprawdzian wiadomości i umiejętności ma przede wszystkim formę praktyczną. 

W §4 – Ocena zachowania w klasach IV – VI 

W pkt 6 wykreśla się podpunkt 2, 3 

W §4 – Klasyfikacja śródroczna i roczna  

Ust. 20 zmienia się 7 dni na 2dni 

Ust. 21 dopisuje się w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia 

W §7 w ustępie 5 dodaje się punkt 7: 

Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 

W §6 ustęp 5 dodaje się:  

9. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

W §10 ustęp 2 wyraz informatyka zastępuje się zajęcia komputerowe 

W §22 wykreśla się rozdział o rekrutacji 

W §4 - Zasady oceniania uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi … 

W ustępie 4 skreśla się okresowo, a wpisuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym 

W §10 ustęp 1 dodaje się: 

1. Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału kl. I – III 

zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń, dyrektor powinien podzielić oddział. 

2. Jednak za zgodą organu prowadzącego można odstąpić od podziału, wtedy dyrektor szkoły 

ma obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela. 

3. Liczba uczniów w powyższym oddziale nie może przekraczać 27. 
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