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Załącznik do uchwały nr 16/2015 

W związku z  nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy    

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.poz.357) Komisja Statutowa              

w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim proponuje następujące zmiany w Statucie 

Szkoły: 

1. W paragrafie § 37 w ust.2 w pkt a dodaje się brzmienie : „oraz rozpoznawaniu                       

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku   do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania –   w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych”. 

2.W paragrafie § 37 w ust.2 w pkt.b  dodaje się zapis : „oraz obowiązków określonych                  

w statucie szkoły” 

3. W paragrafie § 37 w ust.3   dodaje się  pkt.f w brzmieniu: „udzielaniu uczniowi pomocy       

w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć”. 

4. W paragrafie § 37 w ust.4 w uchyla się pkt.f   

5. W paragrafie § 37 w ust.4 dodaje się pkt.g  w brzmieniu: „ustalenie warunków i trybu 

otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania” 

6. W paragrafie § 37 w ust.4 dodaje się pkt.h  w brzmieniu: „ustalenie warunków i sposobu  

przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach               

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia”. 

7. W paragrafie § 37 dodaje się  ust.5  w brzmieniu: „ Ocenianie ucznia z religii i etyki 

odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami”. 

8. W paragrafie § 37 dodaje się  ust.6  w brzmieniu: „ Nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę      

na podstawie kryteriów przedmiotowego systemu oceniania”. 

9. W paragrafie § 37 dodaje się  ust.7  w brzmieniu: „Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi  i jego rodzicom (prawnym opiekunom)” 

10.W paragrafie § 38 dodaje się ust.1a w brzmieniu: „Oceny są jawne dla ucznia i jego 

rodziców (opiekunów prawnych)”. 

11. W paragrafie § 38 w ust.4   brzmienie: „ dla I etapu edukacyjnego” zastępuje się zapisem:     

„ dla danego etapu edukacyjnego” 

12. W paragrafie § 38 dodaje się ust.1bw brzmieniu: „Nauczyciele na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) trybie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.” 
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13. W paragrafie § 38  ust.9 dodaje się zapis w brzmieniu: „Wychowawca informuje również 

o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.”. 

14. W paragrafie § 6   dodaje się ust. 22  w brzmieniu: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia                  

z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, 

specyficzne trudności w uczenie się, niepełnosprawność, posiadanie kwalifikacje                         

lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym , w przypadkach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty                      

w art.44zb”. 

15. W paragrafie § 6   dodaje się ust. 13b w brzmieniu: „Dyrektor szkoły ma obowiązek 

zapewnić uczniom klas I,II i IV bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub ćwiczeniowych” 

16. W paragrafie § 41 dodaje się ust. 23 w brzmieniu: „Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie 

później niż do końca września”. 

17. W paragrafie § 41   dodaje się ust. 24  w brzmieniu: „ Na wniosek ucznia lub jego 

rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom ( prawnych opiekunom). Dokumentację udostępnia dyrektor szkoły”. 

18. W paragrafie § 39   dodaje się ust. 1c  w brzmieniu: „końcowej”. 

19. W paragrafie § 39   dodaje się ust. 21 w brzmieniu: „ Klasyfikacji końcowej dokonuje się 

w klasie programowo najwyższej .” 

20. W paragrafie § 38  ust.17 b zostaje uchylony zapis: „ z zastrzeżeniem § 38  pkt 18 i 19”. 

21.W paragrafie § 38  uchyla się pkt 18 i 19. 

22.  W paragrafie § 41  uchyla się pkt 1. 

23. W paragrafie § 41 dodaje się ust 1a w brzmieniu: „ Począwszy od klasy IV uczeń, który         

w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywna ocenę klasyfikacyjną z jednych albo 

dwóch zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka 

regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.” 

24. W paragrafie § 38 w ust. 12 zapis : „ w terminie do 7 dni „ zastępuje się zapisem :                     

w terminie dwóch dni roboczych”  . 

25. W paragrafie § 40 uchyla się pkt.1. 

26.   W paragrafie § 40 dodaje się ust.1a w brzmieniu: „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 klasy   

I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.” 
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27.   W paragrafie § 40 w ust 3 uchyla się zapis : „z zastrzeżeniem § 41 pkt 1 oraz  § 38 pkt 

18   i 19. „  , a dodaje się zapis w brzmienie: „ z zastrzeżeniem   § 41 pkt 1a „.  

28. W paragrafie § 40 dodaje się ust 6a w brzmieniu: „Uczeń, który nie spełnił warunków           

w § 40 ust. 6 powtarza klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę                   

do sprawdzianu.”  

29. W paragrafie § 42 dodaje się zapis 1b w brzmieniu: „Do części drugiej sprawdzianu uczeń 

przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.” 

30. W paragrafie § 42 dodaje się zapis 1c: „W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub 

finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zdeklarowany 

odpowiednio w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia 

złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu informuje okręgową 

komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy 

się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.” 

31. W paragrafie § 42 ust. 30 usuwa się zapis w brzmieniu: „w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego 

roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej” i zastępuje zapisem: 

„Przystępuje do sprawdzianu w terminie dodatkowym w szkole” 

32. W paragrafie § 42 ust.35 dodaje się zapis: „wraz ze świadectwem ukończenia szkoły”. 

33. W paragrafie § 42 dodaje się  ust.9a w brzmieniu: „uczeń, któremu ograniczona 

znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu może przystąpić do części 

pierwszej sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej.” 

34. W paragrafie § 42 dodaje się ust 6a w brzmieniu: „uczeń, który w roku szkolnym, w 

którym przystępuje do sprawdzianu był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną może 

przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej”. 

35. W paragrafie § 42 dodaje ust 10a w brzmieniu: „dostosowanie warunków 

przeprowadzania sprawdzianu o których mowa w ust. 5-9 polega odpowiednio na: 

 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia; 

 zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiednio do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych; 

 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu; 
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 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzenia 

sprawdzianu uwzględniających potrzeby edukacyjne  oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia; 

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu nauczyciela wspomagającego 

ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego luz zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 

pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.” 

36. W paragrafie § 42 dodaje ust. 10b w brzmieniu: „Dla uczniów, o których mowa w ust. 5-9 

nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych” 

37. W paragrafie § 42 dodaje ust. 10c w brzmieniu: „Rada pedagogiczna, spośród możliwych 

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu wskazuje sposoby 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu”. 

38. W paragrafie § 42 dodaje ust. 10d w brzmieniu: „Dyrektor szkoły lub upoważniony przez 

niego nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wskazanych sposobach 

dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych                   

i możliwości psychofizycznych”. 

39. W paragrafie § 42 dodaje ust. 10e w brzmieniu: „ Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji,  o której mowa                        

w ust. 10d.” 

40. W paragrafie § 42 dodaje ust. 10f w brzmieniu: „Przystąpienie do sprawdzianu                                   

w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia zapewnia 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.” 

41. W paragrafie § 42 uchyla się ust. 17 

42. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: „Za  przeprowadzenie sprawdzianu 

odpowiada dyrektor szkoły”. 

43. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 17b w brzmieniu: „Do przeprowadzania sprawdzianu 

dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny.” 

44.  W paragrafie § 42 dodaje się ust. 17c w brzmieniu: „ Zadania przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego:  

a) powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach 

egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów 

b ) organizuje i nadzoruje przebieg sprawdzianu, w tym: 

 informuje uczniów o sprawdzianie; 

 zapewnia przekazanie do OKE informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

sprawdzianu; 

 zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas sprawdzianu; 
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 zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne 

do przeprowadzenia sprawdzianu od momentu ich odbioru do momentu przekazania 

dyrektorowi OKE; 

 nadzoruje dokumentowanie przebiegu sprawdzianu w protokołach tego sprawdzianu.” 

45. W paragrafie § 42 dodaje ust. 25a w brzmieniu: „ W przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

 wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych lub 

 zakłócania przez ucznia przebiegu sprawdzianu 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi sprawdzian; 

informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu 

sprawdzianu.” 

46. W paragrafie § 42 dodaje ust 29a w brzmieniu: „W przypadku o zamiarze unieważnienia 

uczniowi sprawdzianu przez egzaminatora OKE rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo 

złożyć wniosek o wgląd dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza 

unieważnić sprawdzian. Wniosek składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od 

dnia otrzymania pisemnej informacji o zamiarze unieważnienia sprawdzianu.” 

47. W paragrafie § 42 dodaje ust. 29b w brzmieniu: „W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku dyrektor OKE  umożliwia uczniowi,  rodzicom (porwanym opiekunom) zapoznanie 

się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we skazanym miejscu i czasie”. 

48. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29c w brzmieniu: „Dyrektor OKE rozstrzyga o 

unieważnieniu sprawdzianu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku albo upływu 

terminu do złożenia wniosku i przekazuje uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) 

informację o rozstrzygnięciu wniosku wraz z uzasadnieniem.” 

49. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29d w brzmieniu: „Uczeń lub rodzice (prawni 

opiekunowie)  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu 

sprawdzianu mogą wnieść zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE do dyrektora CKE 

za pośrednictwem dyrektora OKE.” 

50.  W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29e w brzmieniu: „ Dyrektor CKE rozpatruje 

zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz  z dokumentacją niezbędną 

do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne i nie służy na nie skarga 

do sądu administracyjnego.” 

51. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29f w brzmieniu: „ W przypadku braku możliwości 

przekazania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej informacji o 

zamiarze unieważnienia sprawdzianu dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora 

OKE, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o 

unieważnieniu sprawdzianu i za pośrednictwem dyrektora szkoły przekazuje pisemną 

informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom).” 
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52. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29g w brzmieniu: „ W przypadku, o którym mowa w 

ust. 29f, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem dyrektora OKE 

mogą wnieść do dyrektora CKE  zastrzeżenia w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

 otrzymania informacji o unieważnieniu lub 

 zapoznaniu się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień.” 

53. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29h w brzmieniu: „Zaświadczenie, o którym mowa                      

w §42 ust. 34, dyrektor OKE wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.” 

54. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 36 w brzmieniu: „Uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania sprawdzianu 

zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uznają, że w trakcie 

sprawdzianu zastały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.” 

55. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 36a w brzmieniu: „Dyrektor OKE rozpatruje 

zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku rozstrzygnięcia.” 

56. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 36b w brzmieniu: „Uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie)w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu 

mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenia 

do rozstrzygnięcia dyrektora OKE.” 

57. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 36c w brzmieniu: „ Dyrektor CKE rozpatruje 

zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest 

ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.” 

58. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 37 w brzmieniu: „ W przypadku stwierdzenia naruszenia 

przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa 

w paragrafie § 42 dodaje się ust. 36 lub z urzędu, dyrektor OKE, w porozumieniu                         

z dyrektorem CKE, może unieważnić daną część sprawdzianu i zarządzić ich ponowne 

przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego sprawdzianu.” 

59. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 37a w brzmieniu: „ W przypadku, o którym mowa w ust. 

36c, dyrektor CKE może unieważnić daną część sprawdzianu i zarządzić ponowne jego 

przeprowadzenie. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor CKE informuje 

dyrektora OKE.” 

60. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 38 w brzmieniu: „ W przypadkach, o których mowa              

w ust.37 i 37a, unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także                 

w stosunku do poszczególnych uczniów.” 

61. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 39 w brzmieniu: „ W przypadku niemożności ustalenia 

wyników danej części sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac 

egzaminacyjnych, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia daną część 

sprawdzianu z danego przedmiotu danego ucznia i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.” 

62. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 40 w brzmieniu: „ Termin ponownego sprawdzianu 

ustala dyrektor CKE.” 
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63. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 29 dodaje się zapis w brzmieniu: „W terminie                 

6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.” 

64. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 41 w brzmieniu: „Uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą zwrócić się z wnioskiem wraz z uzasadnieniem o weryfikację sumy 

punktów ze sprawdzianu do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania 

wglądu, o którym mowa w  § 42 w ust. 29 .” 

65. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 42 w brzmieniu: „ Weryfikacji sumy punktów dokonuje 

się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor OKE informuje pisemnie ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie   

14 dni od dnia otrzymania wniosku.  

66. W paragrafie § 42 dodaje się ust. 42a w brzmieniu: „ Jeżeli w wyniku przeprowadzonej 

weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki 

sprawdzianu i wydaje nowe zaświadczenie.” 

67. W paragrafie § 32c dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ Liczba dzieci w klasach I-III nie może 

przekraczać 25 uczniów. Liczba ta może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów na 

wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego; w tym przypadku 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, opiekuńcze  i wychowawcze w tym oddziale. Dotyczy to uczniów z obwodu 

szkoły, którzy rozpoczęli naukę w szkole w trakcie roku szkolnego.” 

68. W paragrafie § 32c dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Oddział, w którym liczbę uczniów 

zwiększono zgodnie z § 32c ust. 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów                 

w ciągu całego etapu edukacyjnego.” 

69. W paragrafie § 32c dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „ Świadectwo szkolne wydane za 

granicą jest dokumentem potwierdzającym odpowiedni poziom kształcenia, na podstawie 

którego uczeń otrzymuje prawo do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie kształcenia.” 

70. W paragrafie § 4 dodaje się ust.15 w brzmieniu: „ W szkole mogą być realizowane zajęcia 

w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zajęcia 

te prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole w ramach nawiązanego stosunku pracy.                

W przypadku braku chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole do realizacji tych zajęć, 

można zatrudnić nauczycieli spoza szkoły, jednakże wyłącznie na podstawie Kodeksu Pracy.” 

71. W paragrafie § 14 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „ W szkole udostępnia się rodzicom                                

(prawnym opiekunom) informacji na temat w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki 

dotyczących ich dzieci. Za przekazywane informacje szkoła nie pobiera opłat.” 

 


