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Par. 4 ust.1 dopisano pkt 9 w brzmieniu: 

9) sformułowanie „pisemnie” – należy przez to rozumieć zapis w dzienniku     

elektronicznym bądź dokument papierowy. 

Par.17 zmieniono ust. 5 

5. Szkoła używa dziennika papierowego jako dziennika dokumentującego zajęcia 

lekcyjne. 

ust. 5 brzmi: 

5. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia 

lekcyjne z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, zajęć logopedycznych, zajęć 

przedmiotowych prowadzonych z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Dopisano ust. 6 w brzmieniu: 

6. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują 

następujące zasady: 

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia 

mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła 

dostępu, 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub 

zasobów wirtualnych dokonywanych przez użytkownika posługującego się jego 

kontem. 

Usunięto  - Par. 47 ( uchylony z dniem 18.09.2018 r.) o brzmieniu: 

1. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego 

zajęcia na pierwszym etapie edukacyjnym lub asystent wychowawcy świetlicy. 

2. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. 

Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub 

wychowawcy świetlicy. 

Kolejne paragrafy uzyskują numerację pomniejszoną o jeden. 

Par. 65 ust.1 zmieniono pkt 3 



3) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w oddziałach przedszkolnych                 

i w klasach I – III – w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, a w klasach IV – VIII – na 

najbliższej godzinie wychowawczej; wychowawca usprawiedliwia nieobecność 

ucznia na podstawie pisemnej bądź ustnej prośby rodzica lub zaświadczenia 

lekarskiego, 

pkt 3 brzmi: 

3) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w oddziale 6-latków – w ciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły, a w klasach I – VIII – w ciągu dwóch tygodni od 

zakończenia nieobecności; wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na 

podstawie pisemnej bądź ustnej prośby rodzica lub zaświadczenia lekarskiego, o ile 

rodzic nie przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku elektronicznym, 

przy zachowaniu tych samych terminów, 

Par.71 ust. 1 zmieniono pkt.3 

3) upomnienie pisemne wychowawcy wraz z wpisem do dziennika 

     i powiadomieniem rodziców, 

pkt. 3 brzmi: 

3) ) upomnienie pisemne wychowawcy wraz z wpisem do dziennika elektronicznego 

       i powiadomieniem rodziców, 

Par.78 ust. 1 dopisano pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

9) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 

dwóch tygodni, a dziecka 6-letniego – w ciągu tygodnia od jej zakończenia, poprzez 

przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie:  

datę nieobecności oraz jej przyczynę, 

10) korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, 

odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli 

lub pracowników szkoły. 

Par. 86 zmieniono ust.3 

3. Sposoby informowania rodziców o ocenach bieżących – poprzez wpis do 

dzienniczka    ucznia lub wpis do zeszytu. 

         ust.3 brzmi: 

       3. Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice uzyskują: 

 1) poprzez wpis do dziennika elektronicznego, 

 2) podczas wywiadówek oraz dyżurów nauczycielskich. 

  Dopisano ust.8 w brzmieniu: 



       8. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców 

             nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną. 

           Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane  

           są pisemnie. 

Par.91 ust.1 zmieniono pkt 2 

         2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

                         egzaminu z plastyki, muzyki, techniki/ zajęć technicznych, informatyki/ zajęć 

                         komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 

                         przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, 

 pkt 2 brzmi: 

                       2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

                            egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyk i wychowania fizycznego,  

                            z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

                            praktycznych, 

 

  


