Załącznik nr 3
UCHWAŁA Nr 1/08/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 24 im. J.M.
Szancera w Częstochowie.
wniosku w sekretariacie szkoły.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 3
UCHWAŁA Nr 2/09/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie: przyjęcia projektu Programu Wychowawczego Szkoły
na lata 2016-2019
Na podstawie art. 43 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 pkt. 1lit. a ustawy z dnia
7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572, zpóźń. zm.) uchwalono,
co następuje:
§1
Przyjmuje się projekt Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana
Marcina Szancera w Częstochowie na lata 2016-2019
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.09.2016r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 5
UCHWAŁA Nr 3/09/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie: przyjęcia projektu Programu Profilaktyki Szkoły
na lata 2016-2019
Na podstawie art. 43 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 pkt. 1lit. a ustawy z dnia
7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572, zpóźń.zm.) uchwalono,
co następuje:
§1
Przyjmuje się projekt Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana
Marcina Szancera w Częstochowie na lata 2016-2019.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.09.2016r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2
UCHWAŁA Nr 4/10/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 24
im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie
Na podstawie art.52 ust.2 w zw. art. 50 ust. 2 pkt. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) oraz
postanowienia § 10. ust. 3 pkt. 9 Statutu Szkoły - Rada Pedagogiczna Szkoły
Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie uchwalonym w dniu 10 września 2009 roku uchwalą Rady Pedagogicznej
nr 9/09/10 w następujący sposób:
1) W § 1. ust. 1. pkt.6. otrzymuje brzmienie:
6) „O rodzicach, prawnych opiekunach rozumie się przez to osobę sprawującą opiekę
prawną nad uczniem Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie.”
2) W § 3. ust. 2. i 8. otrzymują brzmienie:
2. „Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania.
8. W szkole jest prowadzone obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci
6-letnich.”
3) W § 3. uchyla się ust.9.
4) W § 4. ust. 1. pkt. 2.,6. i 9. otrzymują brzmienie:
2) „Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w większym zakresie niż obowiązujący,
realizując m.in. zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.
6) Umożliwia rozwój zainteresowań uczniów przez realizację zajęć pozalekcyjnych,
indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.
9) Zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne
zgodnie z harmonogramem określonym w obowiązujących przepisach.”
5) W § 4. uchyla się ust.1. pkt. 7) ppkt. a). oraz ust.4.
6) W § 5. uchyla się ust.3., 4. i 7.
7) W § 5. ust.5. i 6. się otrzymują brzmienie:

5. „Otacza opieką i pomocą uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
6. Organizuje opiekę nad uczniami uczęszczającymi do szkoły oraz organizuje nauczanie
indywidualne.”
8) W § 7. ust.4. otrzymuje brzmienie:
4. „W nagłych przypadkach szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o
zaistniałej sytuacji.”
9) W § 8. ust.3. otrzymuje brzmienie:
3. „Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy (nauczyciela zajęć edukacyjnych) w
szczególnych przypadkach. Decyzje o zmianie wychowawcy/ nauczyciela podejmuje
dyrektor.”
10) W § 9. ust.1.pkt.3. otrzymuje brzmienie:
3) „uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami poprzez
realizację tematów podczas zajęć z wychowawcą, pogadanki, oglądanie filmów.”
11) W § 10. ust.2. pkt.3. ppkt.g., j., l., n. otrzymują brzmienie:
g) „dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania- po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej;
j) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas; w przypadku dziecka zamieszkałego
poza obwodem szkoły zawiadamia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka
oraz na wniosek rodziców podejmuje decyzje o zezwoleniu na spełnianie obowiązku
szkolnego (rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą,
l) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi
przepisami.
n) zwalnia na czas określony ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych
- zgodnie z odrębnymi przepisami,”
12) W § 10. ust.2. pkt.3. uchyla się ppkt. o. i q.
13) W § 10. ust.2. pkt.4. ppkt.c. otrzymuje brzmienie:
c) „występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.”
14) W § 10. ust.3. pkt.4. otrzymuje brzmienie:
4) „Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i
promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.”
15) W § 10. ust.3. pkt.5. uchyla się ppkt. f., g., h.

16) W § 10. ust.3. pkt.6. ppkt. c. otrzymuje brzmienie:
c) „szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we
wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym i programy nauczania,”
17) W § 10. ust.3. pkt.6. uchyla się ppkt. f.
18) W § 10. ust.3. pkt.7. otrzymuje brzmienie:
7) „Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one
niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z
przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.”
19) W § 10. ust.4. pkt.7. ppkt. e. i f. otrzymują brzmienie:
e) „opiniowanie szkolnego zestawu podręczników,
f) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć
edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,”
20) W § 10. ust.4. pkt.7. uchyla się ppkt. d. i g.
21) W § 11. ust.7. otrzymuje brzmienie:
7. „Samorząd uczniowski za pośrednictwem opiekuna przekazuje informacje, opinie i
wnioski innym organom szkoły.”
22) W § 13. ust.2. pkt.2. otrzymuje brzmienie:
2) „znajomości przepisów dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego,”
23) W § 13. ust.2.uchyla się pkt.3.
24) W § 13. ust.3. otrzymuje brzmienie:
3. „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) zgłoszenia dziecka do szkoły,
2) informowania dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, do 30 IX o
realizacji obowiązku szkolnego,
3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych
(podręczniki, przybory, miejsce do pracy),
5) współdziałania z nauczycielami, udziału w zebraniach ogólnych, konsultacjach
indywidualnych.”
25) W § 14 ust.4. i 7. otrzymują brzmienie:
4. „Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący– Wydział Edukacji.

7. Zajęcia dodatkowe organizowane są zgodnie z projektem organizacji zajęć na dany rok
szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący – Wydział Edukacji.”
26) W § 14. uchyla się ust.5.
27) W § 15. ust.2., 3. i 5. otrzymują brzmienie:
2. „Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż
25 uczniów.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć
komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym
laboratoryjnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26
uczniów.”
28) § 16. otrzymuje brzmienie:
„§ 16
1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne.
2. Zasady rekrutacji i tryb korzystania z oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa określa uchwała Rady
Miasta.
3. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
5. Do oddziału przedszkolnego mogą
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jak również dzieci 5–letnie, a także dzieci
starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku
szkolnego.
6. Oddział przedszkolny w szczególności:
1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
3) zapewnienia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin;
4) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym;
5) zapewnia optymalne warunki rozwoju dziecka;
6) kształtuje i rozwija aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;
7) wspomaga indywidualny rozwój i edukację dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym tak, aby przygot
8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej;
9) prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród dzieci i rodziców;
10) zapewnia dzieciom opiekę odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
11) zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie gotowości szkolnej;
12) wspomaga rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
7. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale przedszkolnym:
1) nauczyciel zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale
przedszkolnym, dając im poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i
psychicznym;
2) nauczyciel stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

3) wyjazdy i wyjścia zorganizowane poza teren placówki regulują odrębne przepisy;
4) dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub przez inne osoby upoważnione
pisemnie przez rodziców.”
29) Po § 16. dodaje się § 16a. w brzmieniu:
„§ 16 a.
1. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego:
-wychowawczej,
2) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
3) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
5) prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej,
6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,
7) systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w
różnych formach doskonalenia zawodowego,
8) dba o warsztat pracy, wzbogaca go oraz troszczy się o estetykę

szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym i
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) realizuje zalecenia dyrektora szkoły i osób kontrolujących,
13) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
14) planuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.”
30) Uchyla się § 18.
31) W § 20. ust.3. otrzymuje brzmienie:
3. „Zajęcia nadobowiązkowe, realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, są
organizowane w ramach Art.42 ust. 2. Karty Nauczyciela.”
32) W § 21. ust.4. i 5. otrzymują brzmienie:
4. „W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w
obwodzie, której dziecko mieszka, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej.

Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko
obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając
obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo promocyjne do klasy
programowo wyższej lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych przez szkołę.”
33) W § 25. ust.1. otrzymuje brzmienie:
1. „Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców (prawnych opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi
opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.”
34) W § 26. ust.6. i 8. otrzymują brzmienie:
6. „Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu pracy
szkoły”.
8. W szkole tworzy się następujące stanowiska pracy: nauczyciel, pedagog, logopeda,
konserwator, referent, intendent, kucharka, pomoc do kuchni, sprzątaczka.”
35) W § 26a. ust.5. pkt7. otrzymuje brzmienie:
7) „Współudział w planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu ewaluacji wewnętrznej.”
36) W § 26a. ust.5. uchyla się pkt.4. i 10.
37) W § 26a. ust.6. pkt.2 uchyla się ppkt.c.
38) W § 27. ust.12. pkt.3. otrzymuje brzmienie:
3) „wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania
zachowania uczniów oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,”
39) W § 28. ust.1. i 2. otrzymują brzmienie:
1. „W szkole tworzy się stanowisko pedagoga.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno‐ pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, w tym
stypendium szkolnego, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.”
40) W § 30. ust.1. i 2. otrzymują brzmienie:
1. „Do zadań nauczyciela wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad
powierzoną klasą uczniów poprzez:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniowskim oraz pomiędzy uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
integrujące zespół uczniowski,
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęcia z wychowawcą,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest opieka indywidualna,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo
- wychowawczych ich dzieci oraz włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, lekarzem, pielęgniarką szkolną w
rozpoznaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
7) organizuje zebrania z rodzicami, których tematyka znajduje się w teczce wychowawcy
klasowego,
8) prowadzi dokumentację wychowawcy,
9) odpowiada za zapoznanie uczniów ze Statutem i innymi dokumentami, regulującymi
organizację szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów dziecka) ze Statutem Szkoły,
Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.”
8) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”

41) W § 30a. w ust.2. po pkt.7. dodaje się pkt.8. w brzmieniu:
8) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”
42) W § 30b. w ust.2. po pkt.7. dodaje się pkt.8. w brzmieniu:
8) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”

43) W § 30c. w ust.2. po pkt.5. dodaje się pkt.6. w brzmieniu:

6) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”
44) W § 30d. w ust.2. po pkt.4. dodaje się pkt.5. w brzmieniu:
5) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”
45) W § 30e. w ust.2. po pkt.5. dodaje się pkt.6. w brzmieniu:
6) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”
46) W § 30f. w ust.2. po pkt.6. dodaje się pkt.7. w brzmieniu:
7) „Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.”
47) W § 31. ust.52. i pkt.2. otrzymuje brzmienie:
2) „Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i
logopedzi oraz terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.”
48) W § 31. ust.3. otrzymuje brzmienie:
3. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z
uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.”
49) W § 31. ust.4. pkt.1. otrzymuje brzmienie:
1) „W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz w formie:
a) (Uchylony).
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
e) porad i konsultacji,
f) warsztatów.”
50) W § 31. ust.5. otrzymuje brzmienie:

5. „Zadania nauczyciela, wychowawcy i specjalisty:
1) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na
celu:
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia, w tym: w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i
pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się,
b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i
uzdolnień uczniów.
2) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w
trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
3) Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły informuje innych nauczycieli, specjalistów o
potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno‐pedagogiczną
w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
4) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub Dyrektora szkoły, konieczne
jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w formach, o których mowa w
ust.4.
5) Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły, planują i koordynują udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno‐pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres
ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
6) Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno‐
pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania
uczniom pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.
7) Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno‐pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz – w zależności od
potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem,
poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust.3.
8) W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w szkole,
wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno‐pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem,
zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
51) W § 31. uchyla się ust.6., 7. i 8.
52) W § 33. ust.2. otrzymuje brzmienie:
2. „Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) powiadomienie wychowawcy klasy i lub pedagoga szkolnego o naruszeniu praw ucznia,
2) w przypadku nierozwiązania problemu zgłoszenie tej sytuacji do Dyrektora szkoły.
3) skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład, którego
wchodzą:
- Dyrektor szkoły,
- pedagog,
- wychowawca klasy,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego.
4) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje Dyrektor
szkoły.

5) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni
od daty wpłynięcia skargi.
6) wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.”
53) W § 33. ust.4. pkt.4. otrzymuje brzmienie:
4) „Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie (po dostarczeniu zdjęcia) legitymację szkolną. W
przypadku zniszczenia lub zgubienia, podstawą do wyrobienia nowej legitymacji jest
uiszczenie opłaty.”
54) W § 33. ust.5. i 7. otrzymują brzmienie:
5. „Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną
rozpoczynającą zajęcia, z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
7. Zwolnienia z zajęć może udzielić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel zajęć
edukacyjnych na prośbę rodziców wyrażoną osobiście lub w formie pisemnej na podstawie
wzoru druku obowiązującego w szkole.”

55) W § 34. po ust.7. dodaje się ust. 7a., 7b., 7c., i.7d. w brzmieniu:
7.a.„Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły:
1) Ze względu na realizację obowiązku nauki do lat 18 dyrektor szkoły podstawowej w
wyniku rażącego złamania norm zachowań przez ucznia szkoły może wystąpić z wnioskiem
do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Decyzję taką podejmuje kurator.
2) Przeniesienie ucznia z listy uczniów tej szkoły następuje na skutek złamania
następujących norm zachowań obowiązujących w szkole:
- notoryczne nadużywanie przemocy, tym cyberprzemocy,
- używanie środków psychoaktywnych,
- nie wywiązywanie się z kontraktu podpisanego z wychowawcą,
- popełnienie przestępstwa lub wykroczenia ujętego w aktach wyższego rzędu: w Kodeksie
Karnym, Kodeksie Wykroczeń, Konstytucji.
7.b. Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły:
1) powiadomienie rodziców o przypadkach złamania norm zachowań przez dziecko,
2) omówienie sprawy na Radzie Pedagogicznej,
3) wyznaczenie i przeprowadzenie rozmowy z zainteresowanym podczas której przedstawia
się zarzuty jakie wysuwa Rada Pedagogiczna,
4) skonfrontowanie ucznia ze świadkami oraz tymi, którzy te zarzuty stawiają (wszelkie
rozmowy na temat sprawy powinny być protokołowane),
5) przeprowadzenie konsultacji z samorządem uczniowskim,
6) przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami rodziców,
7) sformułowanie i podpisanie wniosku do kuratora z procedurą odwołania.
7.c. W uzasadnieniu wniosku należy przytoczyć:
1) jakie środki zaradcze zastosowała szkoła do tej pory,
2) zakres współpracy z rodzicami w usuwaniu niepożądanych zachowań,
3) efekty zasięganej porady pedagoga szkolnego lub poradni psychologicznopedagogicznej,
4) zakres zastosowanych upomnień i kar zawartych w statucie.
7.d. Zainteresowanemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Kuratora Oświaty w
ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o decyzji. Odwołanie następuje za pośrednictwem
Dyrektora szkoły.”

56) W § 34. ust.10. otrzymuje brzmienie:
10. „Kary związane z przeniesieniem ucznia z dotychczasowego zespołu klasowego są
rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną.”
57) W § 35. ust.5. otrzymuje brzmienie:
5. „W ocenianiu przedmiotowym nauczyciel jest zobowiązany systematycznie, co najmniej
raz w miesiącu oceniać osiągnięcia uczniów oraz wystawić taką ilość ocen cząstkowych z
zajęć edukacyjnych, które umożliwiają klasyfikację śródroczną i roczną. Ustala się
minimalną ilość 5 ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym półroczu.”
58) W § 35. ust.5a. pkt.1. ppkt.i. otrzymuje brzmienie:
i) „inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych, np. wytwory pracy własnej
ucznia.”
59) W § 35. ust.5a. pkt.4., 6. i 7. otrzymują brzmienie:
4) „Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do
których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, powinni zostać
odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie
w obecności klasy.
6) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania oceny efektów wpisuje się do dziennika
obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu.
7) Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu w
terminie ustalonym dla klasy, nauczyciel dokonuje obiektywnej oceny sytuacji i wyznacza
dla niego drugi termin lub określa inny sposób sprawdzenia wiadomości.”
60) W § 35. ust.5a. uchyla się pkt.17.
61) W § 35. ust.5b. pkt.1. otrzymuje brzmienie:
1) „wpisywanie ocen cząstkowych do dzienniczków ucznia;”
62) W § 35. ust.7., 8. i 9. otrzymują brzmienie:
7. „Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub z wykonywania
określonych ćwiczeń na w/w zajęciach na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas
określony w tej opinii. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia na podstawie tej opinii. Uczeń jest oceniany i klasyfikowany. Jeżeli okres
zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) na podstawie opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia
ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”
63) W § 35. po ust.8. dodaje się ust. 8a. w brzmieniu:
8.a. „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza na czas określony w tej opinii. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia na podstawie tej opinii. Uczeń jest oceniany i klasyfikowany. Jeżeli
okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”
64) W § 35. ust.10. pkt.2., 3. i 5. otrzymują brzmienie:
2) „Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej, opisowej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej, opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3) Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami
oceniania i promowania uczniów. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza kończące
się radą klasyfikacyjną.
5) Procedura informowania ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanych
ocenach z zajęć edukacyjnych:
a) nauczyciel jest zobowiązany na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poinformować ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej
rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych.
b) o przewidywanej dla ucznia ocenie należy poinformować rodziców (prawnych
opiekunów) na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów
prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub za potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu. Ucznia należy poinformować na poszczególnych zajęciach
edukacyjnych w rozmowie bezpośredniej.
c) O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować
pisemnie ucznia i jego rodziców na 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów
prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub za potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu, lub za zwrotnym potwierdzeniem odebrania przez rodziców
listu poleconego.”

65) W § 35. ust.10. pkt.8. i 9. otrzymują brzmienie:
8) „Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9) Oceny roczne, śródroczne oraz bieżące ze wszystkich zajęć edukacyjnych w klasach IVVI i w klasach I-III z religii ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6
b) stopień bardzo dobry – 5
c) stopień dobry – 4
d) stopień dostateczny – 3
e) stopień dopuszczający – 2
f) stopień niedostateczny – 1
Przy ocenach bieżących, z wyjątkiem oceny celującej, stosuje się znak „+” (plus),
oznaczający podwyższenie stopnia o połowę.”
66) W § 35. ust.10. pkt.12. ppkt.c., d., e. i f. otrzymują brzmienie:
c) „stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności,
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:
- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności,
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programowa przedmiotu
nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.”
67) W § 35. ust.10. pkt.14. ppkt.b., c., i d. otrzymują brzmienie:
b) „Ocenianie bieżące – cyfrowe
odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;
- polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach ma na celu
gromadzenie danych o osiągnięciach ucznia; stanowi pełniejszą informację o uczniu, o jego
aktywności, postępach i zainteresowaniach; wyraźnie wskazujące osiągnięcia i to co należy
jeszcze wykonać, usprawnić.

c) Skala oceniania cyfrowego
6 - otrzymuje uczeń, który:
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, wykorzystuje posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, proponuje rozwiązania
nietypowe,
5 -otrzymuje uczeń, który:
bardzo dobrze stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie zadania
teoretyczne na określonym poziomie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, czyni znaczne postępy.
4 - otrzymuje uczeń, który:
poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie
poprawić, czyni postępy.
3 - otrzymuje uczeń, który:
przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy, czyni postępy.
2 - otrzymuje uczeń, który:
wymaga dużej pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu prostych zadań teoretycznych i
praktycznych, ma duże braki, które przeszkadzają w uzyskaniu podstawowej wiedzy, czyni
minimalne postępy, 1 - otrzymuje uczeń, który:
nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie
rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nie
czyni postępów.
Przy ocenach bieżących, z wyjątkiem 6, stosuje się znak „+” (plus), oznaczający
podwyższenie oceny o połowę.
c) Ocenianie śródroczne
- ocena podsumowująco – zalecająca redagowana na koniec półrocza, w postaci oceny
opisowej,
- informuje o osiągnięciach i zachowaniu ucznia, ale również zawiera wskazania, nad czym
uczeń powinien intensywniej popracować w następnym półroczu, by nie dopuścić do
rażących braków edukacyjnych,
d) Ocenianie roczne.
- ocena podsumowująco – klasyfikacyjna wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego w
postaci oceny opisowej,
- informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie osiągnięć
edukacyjnych, zachowania, osiągnięć szkolnych.”
68) W § 35. ust.10. pkt.15., 16., 20. i 21. otrzymują brzmienie:
15) „Uczeń w klasach I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym
roku szkolnym.
16) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy oddziału po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
20) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki,
należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania

fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
21) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.”
69) W § 35. ust.11. pkt.3., 4., 5. i 7. otrzymują brzmienie:
3) „Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4) Procedura informowania ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o proponowanej ocenie
zachowania:
a) wychowawca jest zobowiązany na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poinformować ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej
rocznej ocenie zachowania.
b) o przewidywanej dla ucznia ocenie zachowania należy poinformować
rodziców(prawnych opiekunów) ucznia na 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
Rady Pedagogicznej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów
prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub za potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu. Ucznia należy poinformować na zajęciach z wychowawcą w
rozmowie bezpośredniej.
5) Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, według następującej
skali:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
z zastrzeżeniem §35. ust.15. pkt.1.
7) Przy ustalaniu ocen zachowania w klasach IV-VI należy kierować się następującymi
kryteriami:
a) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: podejmuje dodatkowe zadania z własnej
inicjatywy; inspiruje innych do aktywności; jest tolerancyjny, wrażliwy, właściwie reaguje
na przejawy agresji; jest życzliwy dla otoczenia; godnie reprezentuje szkołę w
międzyszkolnych konkursach; wykazuje się uczciwością; reaguje na przejawy zła; szanuje
godność osobistą własną i innych; łagodzi konflikty i spory koleżeńskie; dba o
bezpieczeństwo swoje i innych; prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia; jest zawsze
taktowny i prezentuje wysoką kulturę osobistą.
b) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: chętnie bierze udział w konkursach
szkolnych lub międzyszkolnych, przejawia aktywność własną; zawsze przestrzega zasad
bezpieczeństwa własnego i innych; umiejętnie współdziała w zespole klasowym; rzetelnie
wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań; bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków
szkolnych (jest obowiązkowy i ambitny); jest przygotowany do lekcji.
c) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami społecznymi; przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; nie dokucza
innym; nie używa wulgaryzmów, jest: kulturalny, życzliwy i koleżeński, wrażliwy na
przemoc i agresję; przygotowuje się do lekcji; usprawiedliwia na bieżąco nieobecności;

spóźnia się sporadycznie (do 5 spóźnień w półroczu); zmienia obuwie; dba o dobro szkolne
i dobro społeczności szkolnej.
d) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: zdarza się, że zachowuje się nietaktownie;
nie zawsze przestrzega obowiązków ucznia; nie dba o kulturę języka; często się spóźnia (do
10 spóźnień w półroczu); opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia; samowolnie opuszcza
teren szkoły; nie zmienia obuwia.
e) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: często nie przestrzega obowiązków
ucznia; w stosunku do otoczenia jest wulgarny; zachowuje się nietaktownie (jest zaczepny,
kłótliwy, prowokuje innych do negatywnych zachowań); dokucza innym; opuszcza lekcje
bez usprawiedliwienia (powyżej 10 godzin w półroczu); nie dba o mienie szkoły; nie dba o
własne zdrowie (pali papierosy itd.).
f) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: rażąco łamie regulamin szkolny i nie
przestrzega Statutu szkoły, narusza normy współżycia społecznego; nagminnie się spóźnia;
wagaruje; dewastuje mienie szkolne; zagraża bezpieczeństwu innych uczniów; nie dba o
własne zdrowie (pali papierosy itd.) i namawia innych do palenia itd.; narusza godność i
nietykalność innych.”
70) W § 35. ust.11. uchyla się pkt.15.
71) W § 35. ust.11. pkt.18. otrzymuje brzmienie:
15) „Kryteria oceniania zachowania w klasach I-III:
6 – ZACHOWANIE WZOROWE
Uczeń/uczennica wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Zgodnie i twórczo
współpracuje w zespole. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia
codziennego. Reprezentuje klasę na forum szkoły i miasta w różnych przedsięwzięciach.
Swoją postawą daje dobry przykład innym.
5 – ZACHOWANIE SZCZEGÓLNIE PRZYKŁADNE
Uczeń/uczennica odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest pracowity(-a) i wytrwały(-a) w dążeniu do
wyznaczonych celów. Zgodnie współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy(-a), troskliwy(-a),
koleżeński(-a), prawdomówny(-a), kulturalny(-a). Dotrzymuje zawartych umów. Panuje
nad emocjami. Potrafi dokonać oceny własnego zachowania i działania oraz ocenić
zachowanie innych.
4 – ZACHOWANIE PRZYKŁADNE
Uczeń/uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest
koleżeński(-a), uczynny(-a). Zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zajęć (zabaw) i
ich przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się
wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest prawdomówny(-a). Potrafi ocenić własne
zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec rówieśników. Potrafi
współpracować w zespole.
3 – ZACHOWANIE POPRAWNE
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się
kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje ocenić własne
zachowanie. Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje
obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać zasad
bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw i dotrzymywać umów. Radzi sobie z
własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole.
2 – ZACHOWANIE BUDZĄCE ZASTRZEŻENIA
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak
trudności z ich przestrzeganiem. Widzi i ocenia niewłaściwie zachowania innych. Ma
problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i

zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze
swoich zadań i zobowiązań.
1-ZACHOWANIE NIEPOPRAWNE
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ale ich nie
przestrzega. Nie jest koleżeński(-a). Nie panuje nad emocjami. Nie słucha innych i nie
wyciąga wniosków z popełnionych błędów. Nie wywiązuje się ze swoich zadań i
zobowiązań. Swoją postawą daje zły przykład innym, co niekorzystnie wpływa na
wizerunek klasy.”
72) W § 35. ust.12. pkt.2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., i 10. otrzymują brzmienie:
2) „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem
egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych,
wychowania fizycznego, który ma formę zadań praktycznych.
3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do
egzaminu klasyfikacyjnego.
5) Uczeń, który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę samą klasę.
6) Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany
rok szkolny z dyrektorem szkoły, z wyjątkiem zajęć technicznych, plastyki, muzyki,
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne
są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny
zachowania.
7) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 6 przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;.
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
8) Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie
egzaminów klasyfikacyjnych.
9) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się również dla ucznia, który kontynuuje we
własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do
oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego.
10) Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie
podlega odwołaniu z zastrzeżeniem art. 44m. i 44n. ustawy o systemie oświaty.”
73) W § 35. ust.13. pkt.1., 2., 4. i 5. otrzymują brzmienie:
1) „Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin
poprawkowy. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej.
2) Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, w terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor
szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3) Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator.
4) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
5) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu poprawkowego,
d) imię i nazwisko ucznia
e) zadania egzaminacyjne,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.”
74) W § 35. ust.14. otrzymuje brzmienie:
14. „WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1) Za przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych przyjmuje się ocenę
zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły, § 35
ust.10 pkt.5.
2) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i
tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest
równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80 % (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i
prac pisemnych;
d) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,
w tym – konsultacji indywidualnych.
4) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie
pisemnej do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania
informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. Wniosek ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać ocenę, o jaką uczeń się ubiega oraz
uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 3.
prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel danych zajęć edukacyjnych odnotowuje na
podaniu przyczynę jej odrzucenia.
6) W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny
przystępuje do sprawdzianu zaliczeniowego z materiału określonego przez nauczyciela, w
terminie nie późniejszym niż na 7 dni od złożenia wniosku, a przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

7) Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem sprawdzianu z zajęć
komputerowych, plastyki, muzyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z
których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8) Sprawdzian zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną ocenę
w wyniku sprawdzianu potwierdza drugi nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne.
9) Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
10) Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
11) Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający :
a) imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego sprawdzian,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (ćwiczenia) sprawdzające,
d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
e) wynik sprawdzianu,
f) uzyskaną ocenę.
Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.”
75) W § 35. po ust.14. dodaje się ust.14a. w brzmieniu:
14a. „WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
OCENY ZACHOWANIA
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie
pisemnej do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie
zachowania. Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie Statutu szkoły i obowiązujących
regulaminów.
2) We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń
się ubiega.
3) Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
a) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp. np.:
- udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce,
- aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej,
- wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem,
- przygotowanie na zadany temat prelekcji na lekcję wychowawczą w swojej klasie,
- uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,
- aktywne uczestnictwo w zespole realizującym projekt edukacyjny,
b) pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego,
c) otrzymania pochwały dyrektora szkoły.
Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności oraz spełnienie następujących
warunków:
4) W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące
podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie
późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
5) Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym,
zasięgając opinii innych nauczycieli. Z postępowania sporządza się protokół zawierający :
a) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
b) termin postępowania,

c) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego
osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
d) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
e) uzyskaną ocenę.”
76) § 35. ust.15. otrzymuje brzmienie:
15. „POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRAWA
TRYBU USTALANIA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA:
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia
zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2) W celu rozpoznania, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje
ustalony tryb ustalania oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania
3) (Uchylony).
4) W celu analizy problemu Dyrektor powołuje komisję w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel zatrudniony w szkole,
d) pedagog.
5) (Uchylony).
6) Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) imię i nazwisko ucznia,
c) dane nauczyciela prowadzącego zajęcia,
d) ustalone procedury:
- termin podania do wiadomości uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)
przewidywanej oceny,
- oświadczenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) o skorzystaniu z wszystkich
oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych,
e) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.
6) (Uchylony).
7) (Uchylony).
8) (Uchylony).
9) (Uchylony).”
77) W § 36. ust.1. i 3. otrzymują brzmienie:
1. „Szkoła używa pieczęci o brzmieniu:
„Szkoła Podstawowa nr 24
im. Jana Marcina Szancera
ul. B. Hubermana 7, tel. 034 364 34 05 42-200 Częstochowa”

oraz pieczęci okrągłej o brzmieniu:
„Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie”
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją
kancelaryjną, aktualnymi przepisami Ministra Edukacji oraz uchwałami i zarządzeniami
organu prowadzącego.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły
do przygotowania i opublikowania na stronie internetowej szkoły ujednoliconego tekstu
Statutu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr 5/11/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 24
im. J.M. Szancera w Częstochowie.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (
tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), § 4 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły
i placówki ( Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm. ) uchwala się co następuje :
§1
Zatwierdza się innowację pedagogiczną ,, Książka wszystko potrafi” opracowaną przez
Panią Bożenę Kukułę, Panią Urszulę Stefaniak, Pana Roberta Kokotta, która stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr 6/12/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Na podstawie art. 36 a ust. 14 ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), uchwala się co następuje :
Rada Pedagogiczna
§1
Wyraża pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły Pani Joannie Zasępa na okres od 01.09.2017 roku do 31.08.2022 roku
§2
Opinia przekazana zostaje organowi prowadzącemu Szkołę - Prezydentowi Miasta
Częstochowy.
§3
Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Rady Pedagogicznej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 6

UCHWAŁA Nr 07/01/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia 9 stycznia 2017 roku
w sprawie: wyników śródrocznej klasyfikacji i promocji uczniów
w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), i § 35 ust.10 Statutu
Szkoły Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

1. Zatwierdza się wyniki klasyfikacji i promocji uczniów klas I – VI w I półroczu roku
szkolnego 2016/2017.
2. Realizację uchwały powierza się dyrektorowi szkoły
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 6

UCHWAŁA Nr 8/06/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie
z dnia14 czerwca 2017 roku
w sprawie: w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
w roku szkolnym 2016/2017.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), i § 35 ust.10 Statutu
Szkoły Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

1. Zatwierdza się wyniki klasyfikacji i promocji uczniów klas I – VI w roku szkolnym
2016/2017.
2. Realizację uchwały powierza się dyrektorowi szkoły
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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