
Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sulechowie  

z dnia 16.09.2014. 

  

§ 14 punkt 2 uzyskuje brzmienie :  

Zespół prowadzi indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów i 

dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.  

 

W § 18 punkt 6  

Zmiana okresu kadencji Rady Rodziców 

Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata 

 

W § 73 dopisuje się punkt 6.1. 

WSO określa zasady oceniania uczniów posiadających opinie i orzeczenie poradni 

psychologiczno – pedagogicznej.  

 

Rozdział 7 Wewnątrzszkolny System Oceniania oddział 1 przypisy ogólne  

§ 64 punkt 8) dostosowanie wymagań edukacyjnych  

8.1. nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając: 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego, opinię PPP oraz ustalenia zawarte w planie indywidualnej pomocy 

uczniowi. Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

8.2. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na 

podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 



niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71b ust.3b ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust.3. 

8.3. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

8.4. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 

W § 82 Oddział 15 uzyskuje brzmienie sprawdzian wiedzy i u umiejętności.  

W § 82 określenie egzamin sprawdzający zastępuje się sprawdzianem wiedzy i 

umiejętności.  

 

W § 83 dodaje się punkty: 

10.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny tok nauki i spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą. Egzamin ten nie obejmuje obowiązkowych zajęć : technika, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą, 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:  

1.  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2.  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1. imiona i nazwiska nauczycieli; 

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3. Zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  



13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniki egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.  

 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniki egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, którego tryb reguluje rozporządzenie 

MEN.  

 

Rozdział 4 Organizacja Zespołu oddział 1 organizacja roku szkolnego 

§ 21 punkt 1 – określenie semestr zastępuje się określeniem okres 

 


