
Aneks nr 3 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu 

uchwalony dnia 14 marca 2019r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły 

 

 

Uchwała nr 16/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu 

z dnia 14 marca 2019r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii 

Nałkowskiej w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) Dział IX Wewnątrzszkolny System Oceniania 

       Rozdział  12  Klasyfikacja śródroczna i roczna 

       dodaje się punkt 25 Procedura przedłużenia procesu nauki 

       w brzmieniu: 

PROCEDURA PRZEDŁUŻENIA OKRESU NAUKI 

w Szkole Podstawowej nr 18, os. Armii Krajowej 100 w Poznaniu 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017r.w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r., poz.703)- par.5 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U.z 2017r.poz.1646)- par.14 ust.7 
 

                                     Procedura przedłużenia okresu nauki 

                                (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ) 
 

1. Uczniom Szkoły Podstawowej nr 18 posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  można przedłużyć okres nauki 

w szkole podstawowej o jeden rok- na I etapie edukacyjnym, o dwa lata- na II etapie 

edukacyjnym;  zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 
 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością podejmuje rada 

pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art.127 ust. 19 pkt 2 ustawy- Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba 



przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znaczących trudności 

w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. 
 

3. W celu przedłużenia uczniowi okresu nauki potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/ 

prawnego opiekuna. 
 

4. Zespół opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty 

uzasadniające przedłużenie okresu nauki i przedstawia ją na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 
 

5. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki w drodze 

uchwały. 
 

6. Uchwała o przedłużeniu okresu nauki musi być podjęta nie później niż : 

 Na I etapie edukacyjnym- nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,  

 na II etapie edukacyjnym- nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 
 

7. Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą 

przedłużenia okresu nauki, wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej. 
 

8. Uczeń, któremu przedłużono okres nauki o jeden rok szkolny, podlega klasyfikacji 

rocznej, ale nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego. 
 

9. Komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury przedłużenia 

okresu nauki składa się do akt osobowych ucznia. 
 

10. Placówka wydaje uczniowi, któremu przedłużono okres nauki, zaświadczenie 

dotyczące przebiegu nauczania. 
 

11. W protokole rady pedagogicznej klasyfikacyjnej umieszcza się zapis informujący, 

który uczniom przedłużono okres nauki. 
 

Procedura obowiązuje od II semestru roku szkolnego 2018/2019 
 

 

§ 2 
 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.   
 

§ 3 
  
 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

1. Za: 43 

2. Przeciw : 0 

3. Wstrzymało się : 0 

4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem :56 

            5. Obecnych : 43                                                                  

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


