
RADA RODZICÓW 

2022/2023 
 

 

 

 
 

KONTO RADY RODZICÓW: 

98 1020 2401 0000 0102 0449 4407  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

lp Klasa/grup
a 

20.09.2022r.  
 

 
 

 
 

1. Oddział 
przedszkolny 

 

   

2. Kl. Ia Anna Czyż  
 

 
 

3. Kl. IIa Rambau Aleksandra  
 

 
 

 
4. 
 

Kl. IIb Lubińska Angelika 
Iwaniak Patrycja 

 
 

 
 

5. Kl. IIIa Agnieszka Łosiewicz 
 
Katarzyna Wyleżyk 

Przewodnicząca 
Rady Rodziców 
 
Skarbnik  

 

 Kl.IIIb Tomasz Błaszczyk   

6. Kl. IVa Anna Czyż 
Łukasz Matuszek 

 
 

 
 

7. Kl. Va Agnieszka Łosiewicz 
Iwona Główka 

  

8. Kl. Vb Barbara Zielińska  
 

 
 

9. Kl. VIa Sylwia Abramczuk 
Dominika Żydek 

 
 

 
 

10. Kl.VIb Katarzyna Sykulska 
Monika Zalewska 
Katarzyna Błaszyk 

  

11. Kl. VIIa Agnieszka Kopyciok  
 

 
 

12. Kl.VIIIa Izabela Polcyn Zastępca 
przewodniczącej 
Rady Rodziców 

 
 

13. Kl. VIIIb   
 

 
 

13. Kl. VIIIc Anna Bereżewska 
Aneta  Koźlik 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ruda Śląska 20  IX 2022r 

Protokół nr 1 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr im. Józefa 

Lompy  

w Rudzie Śląskiej  

1. Powitanie rodziców przez dyrektora. 

2. Przypomnienie i zapoznanie Rady Rodziców z Regulaminem 

3. Wybór nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 

4. Podziękowanie Radzie Rodziców za pracę w roku szkolnym 2021/2022. 

 

1. Panu Łukaszowi Matuszkowi- Przewodniczący Rady Rodziców 
2. Pani Izabeli Polcyn- zastępca  
3. Pani Anicie Knapik- skarbnik  

 
5. Zapoznanie rodziców z: 

a) Programem Wychowawczo-Profilaktycznym 

b) Planem Pracy Szkoły 2022/2023 

6. Podjęcie stosownej Uchwał: nr1/2022/2023,nr2/2022/2023,nr 3 /2022/2023 

7. Dni zajęć opiekuńczych w  roku szkolnym 2022/2023 

8. Komunikaty 

a. Remont sali przedszkolnej prowadzony przez UM Ruda Śląska  

b. Budżet Obywatelski-strefa rekreacji i plac zabaw 

c. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022 –organizacja 

d. Zmiany w prawie oświatowym 1.09.2022  

e. Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów lub rodziców 

9. Wolne głosy 

 

10. Zakończenie zebrania  

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 



Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik zostali wybrani zwykłą 

większością głosów w jawnym głosowaniu na zebraniu w dniu 20.09.2022r.  

UCHWAŁA RADY RODZICÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Uchwała nr 1/2022/2023 

 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy z oddziałem 

przedszkolnym  

w Rudzie Śląskiej  

w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 

 Na podstawie Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). oraz  Regulaminu rady rodziców uchwala się, 
co następuje: 

§ 1 

Po zapoznaniu się z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

przygotowanym przez Radę pedagogiczną postanawia się uchwalić program na rok 

szkolny 2022/2023 

§ 2 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok 2022/2023 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: 

za:19 

wstrzymało się:0 

przeciw:0 

w obecności 19 członków rady 

 

 

 



UCHWAŁA NR.2 2022/2023 

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JÓZEFA LOMPY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z DNIA 9 IX 

2020 R. W SPRAWIE DOBROWOLNYCH SKŁADEK RODZICÓW  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Na podstawie Ustawa Prawo Oświatowe art.84 p.6 ( Dz.U.2021.1082) 

ORAZ REGULAMINU RADY RODZICÓW  

RADA RODZICÓW USTALA, CO NASTĘPUJE:  

§ 1 

RODZICE UCZNIÓW MOGĄ WPŁACAĆ DOBROWOLNE SKŁADKI NA KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY, W 

DOWOLNEJ WYSOKOŚCI I W DOWOLNYCH TERMINACH. ŚRODKI ZGROMADZONE Z DOBROWOLNYCH 

SKŁADEK RODZICÓW WYDATKOWANE SĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM RADY RODZICÓW I 

ZATWIERDZONYM PLANEM FINANSOWYM RADY RODZICÓW, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY.  

§ 2 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY, SKONTROLOWANE PRZEZ KOMISJĘ 

REWIZYJNĄ, ZOSTAJE OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ RADY RODZICÓW.  

§ 3 

WYKONANIE UCHWAŁY POWIERZA SIĘ PRZEWODNICZĄCEMU RADY RODZICÓW. UCHWAŁA WCHODZI W 

ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA.  

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW  

         

 

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: 

za:19 

wstrzymało się:0 

przeciw:0 

w obecności 19 członków rady 

 

 

 

 



 

 UCHWAŁA 3 /2022/2023   dnia 20 września 2022r.  

Na podstawie: Ustawa Prawo Oświatowe art.84 p.6,p.7 ( Dz.U.2021.1082) 

 

W sprawie Upoważnienia do Konta Bankowego prowadzonego 

w Banku PKO BP     w roku szkolnym 2022/2023 

§ 1 

Rada Rodziców upoważnia w roku szkolnym 2022/2023, do pełnego dostępu do kont 

Bankowych prowadzonych w Banku PKO BP przez radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej nr 98 1020 2401 0000 0102 

0449 4407  

Przewodniczący Rady Rodziców, p.  Łosiewicz Agnieszka – upoważniona zostaje  

do pełnego dostępu do konta Bankowego Rady Rodziców. 

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, p.  Katarzyna Wyleżyk– upoważniona 

zostaje  do pełnego dostępu do konta Bankowego Rady Rodziców . 

W głosowaniu wzięło udział  19 uprawnionych do głosowania członków Rad 

Rodziców, 

w tym: głosów za 0 przeciwnych 0 wstrzymanych 0 

 

§ 2 

Niniejszym Rada Rodziców przyjęła uchwałę na rok szkolny 2022/2023 

 

§ 3 

Uchyla się upoważnienie dotychczasowemu przewodniczącemu  

 

 

 

 

Podpis  dyrektora Podpis Przewodniczącej Rady Rodziców. 

 

Uchwała została podjęta następują cym stosunkiem głosów: 

za:19 

wstrzymało się:0 



przeciw:0 

w obecności 19 członków rady 

 

Ad. 8 Komunikaty 

1.  Projekt w Budżecie Obywatelskim wart 255.000 zł- Strefa 

Odpoczynku- Plac zabaw został zrealizowany . Jest bardzo 

potrzebny przedszkolakom i uczniom. 
2. Dyskusja na temat formy obchodów Dnia Edukacji  
3. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022 godz. 9.00 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej. 

Święto Szkoły:  

Dzień Patrona,  

Pasowanie 

dzieci 

przedszkolnych 

Pasowanie 

uczniów Klasy 

Pierwszej, 

Akademia  

 

14 

X.2022 

r. 

9.00-

11.30 

oddział 

przedszkolny 

 

Ia, V 

SU 

 

 

mgr Marta 

Michałowska 

mgr Natalia 

Bobrek 

 mgr Bożena 

Seifert 

 

mgr J. 

Lorencka SU  

mgr Ewa 

Ambroziak, 

mgr 

Małgorzata 

Martela 

Poczet 

sztandarowy 

Bolesław 

Śmietana – 

nagłośnienie 

Przygotowanie Sali 

 gimnastycznej: 

Krzesła 8b 

Posprzątanie 8a 

 

 
 

f. Zmiany w prawie oświatowym 1.09.2022  

 

Lp. Zmiana Omówienie zmian oświatowych od 1 września 2022 

1. Zmiany w Karcie 
Nauczyciela 2022 – 
nowy awans 

Od 1 września będą nadawane tylko dwa stopnie awansu 
zawodowego – nauczyciel mianowany i dyplomowany. Uzyskanie 
stopnia nauczyciela mianowanego będzie możliwe po 3 latach i 9 

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nowelizacja-karty-nauczyciela-juz-w-dzienniku-ustaw-22187.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nowelizacja-karty-nauczyciela-juz-w-dzienniku-ustaw-22187.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nowelizacja-karty-nauczyciela-juz-w-dzienniku-ustaw-22187.html


zawodowy 2022 miesiącach pracy w szkole. A nauczyciela dyplomowanego – po co 
najmniej 5 latach i 9 miesiącach od dnia nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Dotychczas nauczyciel z dniem 
zatrudnienia nabywał stopień awansu zawodowego stażysty. Po 
zmianach będzie on rozpoczynał pracę jako tzw. nauczyciel 
początkujący. Takiego nauczyciela zatrudnia się na podstawie 
umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne. Podstawa 
prawna: Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1730). 

2. Zmiany w Karcie 
Nauczyciela 2022 – 
godziny 
dostępności 

Każdy nauczyciel w ramach tzw. zajęć statutowych będzie 
zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze określonym w 
ustawie. Tzw. godzina dostępności zostanie wprowadzona do 
Karty Nauczyciela jako ust. 2f art. 42 tej ustawy. Przepis ten nie 
ma jednak zastosowania do szkół niesamorządowych..Podstawa 
prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1762 ze zm.) – art. 42. 

www.sp4ruda.pl 

lp Imię i nazwisko nauczyciela  Termin godziny 
dostępności 
nauczyciela  

   

 

 

 

 

3. Nowe rozwiązania 
w zakresie nauki 
zdalnej 

Zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych 
będą zawieszane w razie wystąpienia: 

 zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z 
organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub 
międzynarodowych, 

 temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w 
których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej 
zdrowiu uczniów, 

 zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
 innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego 

bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

Wprowadzono obowiązek przejścia na nauczanie zdalne w 
sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało wprowadzone na 
okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania zdalnego 
powinno wtedy nastąpić nie później niż w 3 dniu zawieszenia. 
Obowiązek wprowadzenia nauki zdalnej będzie dotyczył więc nie 
tylko zawieszenia zajęć z powodu sytuacji epidemicznej. 
Podstawa prawna: Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. 

https://www.portaloswiatowy.pl/rozliczanie-czasu-pracy-nauczyciela/godziny-dostepnosci-tylko-w-szkolach-samorzadowych-22185.html
https://www.portaloswiatowy.pl/rozliczanie-czasu-pracy-nauczyciela/godziny-dostepnosci-tylko-w-szkolach-samorzadowych-22185.html
https://www.portaloswiatowy.pl/rozliczanie-czasu-pracy-nauczyciela/godziny-dostepnosci-tylko-w-szkolach-samorzadowych-22185.html
https://www.portaloswiatowy.pl/rozliczanie-czasu-pracy-nauczyciela/godziny-dostepnosci-tylko-w-szkolach-samorzadowych-22185.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/poznaj-nowe-rozwiazania-w-zakresie-nauki-zdalnej-21671.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/poznaj-nowe-rozwiazania-w-zakresie-nauki-zdalnej-21671.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/poznaj-nowe-rozwiazania-w-zakresie-nauki-zdalnej-21671.html


poz. 1116). 

4. Zmiany w statutach 
– nowe zapisy o 
nauce zdalnej 

Do ustawy Prawo oświatowe dodano nowy przepis (art. 125a), 
który m.in. wymaga wprowadzenia zmian do statutów 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczących nauczania 
zdalnego. Przepisy dotyczące obowiązku wprowadzenia do 
statutu szkoły szczegółowych informacji związanych z 
organizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość wchodzą w życie z 1 września 2022 r. Uchwała 
najczęściej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Dopuszczalne 
jest jednak określenie w uchwale innego terminu wejścia w życie 
poprzez wskazanie precyzyjnego terminu (np. 1 września 2022 
r.). Wówczas wchodzi ona w życie z określonym w uchwale dniem 
(vacatio legis). W tej sytuacji projekt zmiany statutu może być 
przygotowany przed 1 września  
Podstawa prawna: Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. 
poz.1116) – art. 5 ust. 7. 

5. Obowiązek 
zapewnienia 
wyżywienia 
uczniom 

Od 1 września szkoły podstawowe, poprzez wprowadzenie do 
Prawa oświatowego art. 106a, będą zobowiązane do zapewnienia 
uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stwarzają im 
możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Z prawnego 
punktu widzenia pozostaje bez znaczenia, w jaki sposób szkoła 
zorganizuje wyżywienie – czy poprzez własnych pracowników, czy 
też catering. Mimo różnej organizacji wyżywienia w szkole 
zasady odpłatności pozostają te same. 

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) - art. 106a. 

6. 6 godzin języka 
polskiego dla 
uczniów z Ukrainy 

W odniesieniu do roku szkolnego 2022/2023 zaktualizowano 
przepisy dotyczące dodatkowych zajęć z języka polskiego. Dla 
uczniów będących obywatelami Ukrainy zajęcia te są prowadzone 
indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, 
w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w 
stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z 11 sierpnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 
Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 

7. Zwiększanie 
liczebności 
oddziałów 

Możliwe zwiększenie liczebności oddziału przedszkolnego (o nie 
więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy) oraz oddziału 
klas I–III szkoły podstawowej o nie więcej niż 4 uczniów będących 
obywatelami Ukrainy. Przepis ten jest utrzymany w mocy z 
poprzedniego roku szkolnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie 
MEiN z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 
będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 

8. Nieklasyfikowanie 
ucznia oddziału 
przygotowawczego 

Wyłączenie obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia 
uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku 
gdy rada pedagogiczna uzna, że: 

 nie zna on języka polskiego lub 

https://www.portaloswiatowy.pl/statut-szkoly/nauka-zdalna-od-wrzesnia-a-konieczne-zmiany-w-statutach-szkol-22023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/statut-szkoly/nauka-zdalna-od-wrzesnia-a-konieczne-zmiany-w-statutach-szkol-22023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/statut-szkoly/nauka-zdalna-od-wrzesnia-a-konieczne-zmiany-w-statutach-szkol-22023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jak-od-1-wrzesnia-zapewnic-pomieszczenie-do-spozywania-posilkow-przez-uczniow-22039.html
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jak-od-1-wrzesnia-zapewnic-pomieszczenie-do-spozywania-posilkow-przez-uczniow-22039.html
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jak-od-1-wrzesnia-zapewnic-pomieszczenie-do-spozywania-posilkow-przez-uczniow-22039.html
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jak-od-1-wrzesnia-zapewnic-pomieszczenie-do-spozywania-posilkow-przez-uczniow-22039.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nadal-mozliwe-6-godzin-dodatkowego-jezyka-polskiego-i-zwiekszenie-liczebnosci-oddzialow-22174.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nadal-mozliwe-6-godzin-dodatkowego-jezyka-polskiego-i-zwiekszenie-liczebnosci-oddzialow-22174.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nadal-mozliwe-6-godzin-dodatkowego-jezyka-polskiego-i-zwiekszenie-liczebnosci-oddzialow-22174.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nadal-mozliwe-6-godzin-dodatkowego-jezyka-polskiego-i-zwiekszenie-liczebnosci-oddzialow-22174.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nadal-mozliwe-6-godzin-dodatkowego-jezyka-polskiego-i-zwiekszenie-liczebnosci-oddzialow-22174.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nadal-mozliwe-6-godzin-dodatkowego-jezyka-polskiego-i-zwiekszenie-liczebnosci-oddzialow-22174.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-uczniow-z-ukrainy-nowosci-od-wrzesnia-2022-22172.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-uczniow-z-ukrainy-nowosci-od-wrzesnia-2022-22172.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-uczniow-z-ukrainy-nowosci-od-wrzesnia-2022-22172.html


 znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do 
nauki, lub 

 gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych 
uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego 
ucznia. 

W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy 
uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie 
podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach, gdy rada 
pedagogiczna uzna, że: 

 uczeń nie zna języka polskiego lub znajomość przez 
ucznia języka polskiego jest niewystarczająca do 
korzystania z nauki lub 

 zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć 
edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji 
ucznia.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z 11 sierpnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 
Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 

9. Nauczanie 
indywidualne – 
nadal możliwe 
zdalnie 

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe mówi, że: 

 dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia, i w porozumieniu z organem 
prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
realizację zajęć indywidualnego nauczania z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub 
nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w 
orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania; 

 dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę 
oraz szkoły podstawowej, w której są zorganizowane 
oddziały przedszkolne – także dyrektor szkoły 
podstawowej, na wniosek rodziców dziecka i w 
porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwiają 
dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub 
nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w 
orzeczeniu. 

Oznacza to, że dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym 
ustala, czy można uczniowi zorganizować nauczanie 
indywidualne w formie zdalnej, biorąc pod uwagę zalecenia w 
orzeczeniu. 

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nauczanie-indywidualne-od-roku-szkolnego-20222023-nadal-mozliwe-zdalnie-21678.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nauczanie-indywidualne-od-roku-szkolnego-20222023-nadal-mozliwe-zdalnie-21678.html
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https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/nauczanie-indywidualne-od-roku-szkolnego-20222023-nadal-mozliwe-zdalnie-21678.html


Podstawa prawna: Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. 
poz.1116). 

10. Możliwość 
tworzenia grup 
międzyszkolnych 
do nauczania 
polskiego 

Umożliwiono organizowanie dodatkowej nauki języka polskiego 
dla uczniów przybyłych do Polski w grupach międzyszkolnych. 
Takie rozwiązanie ze względu na konieczność zapewnienia 
odpowiednich nauczycieli do prowadzenia zajęć, ma ułatwić 
organom prowadzącym organizację pracy szkół. 

Podstawa prawna: Ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1383). 

11. Dodatkowa nauka 
języka polskiego 
przez 24 miesiące 

  

Zmiana przepisów art. 165 ust. 7 i 9 ustawy Prawo oświatowe. 
Dotyczy umożliwienia uczenia się języka polskiego zarówno przez 
uczniów obywateli polskich powracających z zagranicy, jak i 
obywateli cudzoziemców przez okres 24 miesięcy. Osoby 
niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi 
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka 
polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do 
korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej 
nauki języka polskiego nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy. 

Podstawa prawna: Ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1383). 

12. Więcej godzin 
ponadwymiarowych 
także w szkołach 
bez oddziałów 
przygotowawczych 

  

W roku szkolnym 2022/2023 nadal będzie obowiązywał przepis 
pozwalający na przydzielenie nauczycielom w szkołach, w 
których utworzono oddział przygotowawczy, większej liczby 
godzin ponadwymiarowych. Oznacza to, że nauczycielowi mogą 
być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w 
wymiarze wyższym niż określony ½ obowiązkowego wymiaru 
zajęć. Nowością jest umożliwienie przydzielenia tych godzin 
powyżej limitu także w szkołach, w których nie istnieją oddziały 
przygotowawcze. Dotyczy to jednak wyłącznie nauczycieli języka 
polskiego – do 31 sierpnia 2023 r. 

Podstawa prawna: Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – art. 
56. 

13. Nowe stanowisko - 
pedagog specjalny 

  

Pedagog specjalny to nowe stanowisko w szkołach i placówkach, 
które będzie funkcjonowało już od września tego roku. Do jego 
najważniejszych zadań będzie należała współpraca z zespołem 
opracowującym IPET czy prowadzenie zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z 22 lipca 2022 r. w 
sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/dodatkowa-nauka-jezyka-polskiego-w-grupach-miedzyszkolnych-od-1-wrzesnia-2022-21988.html
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https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/dodatkowa-nauka-jezyka-polskiego-w-grupach-miedzyszkolnych-od-1-wrzesnia-2022-21988.html
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https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/dodatkowa-nauka-jezyka-polskiego-w-grupach-miedzyszkolnych-od-1-wrzesnia-2022-21988.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/dodatkowa-nauka-jezyka-polskiego-w-grupach-miedzyszkolnych-od-1-wrzesnia-2022-21988.html
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https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/w-roku-20222023-wiecej-godzin-ponadwymiarowych-takze-w-szkolach-bez-oddzialow-przygotowawczych-21987.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/w-roku-20222023-wiecej-godzin-ponadwymiarowych-takze-w-szkolach-bez-oddzialow-przygotowawczych-21987.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/w-roku-20222023-wiecej-godzin-ponadwymiarowych-takze-w-szkolach-bez-oddzialow-przygotowawczych-21987.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/w-roku-20222023-wiecej-godzin-ponadwymiarowych-takze-w-szkolach-bez-oddzialow-przygotowawczych-21987.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/w-roku-20222023-wiecej-godzin-ponadwymiarowych-takze-w-szkolach-bez-oddzialow-przygotowawczych-21987.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/jakie-zadania-bedzie-mial-pedagog-specjalny-21718.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/jakie-zadania-bedzie-mial-pedagog-specjalny-21718.html


pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 1610). 

14. Zmiany w edukacji 
dla bezpieczeństwa 

  

  

Podstawa programowa dla przedmiotu „edukacja dla 
bezpieczeństwa” została poszerzona o nowe treści dotyczące: 

 obronności państwa, 
 nabycia umiejętności strzelectwa, 
 przygotowania uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami 

wywołanymi działaniami wojennymi, 
 podstawy ratownictwa. 

W podstawie założono też, że zajęcia powinny być realizowane z 
uwzględnieniem aspektu praktycznego. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z 22 kwietnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych 
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 poz. 1109). 

15. Zmiany w 
egzaminach 
ósmoklasisty i 
maturalnych na 
lata 2022/2023 i 
2023/2024 

  

Wprowadzane zmiany w egzaminach na kolejne lata szkolne 
spowodują m.in. że: 

1) w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty 
i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie 
odrębnych wymagań egzaminacyjnych, 

2) wymagania będą zawężone w stosunku do wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Kontynuacja zawężonych wymagań z lat 2020/2021 i 
2021/2022 

Mają być one takie same, jak wymagania w roku szkolnym 
2020/2021, 2021/2022. Dlaczego takie wyodrębnienie? Otóż 
przyjęto, że skoro zmodyfikowano wymagania w czasie pandemii, 
to takie wymagania powinny obowiązywać również dla 
absolwentów z dwóch kolejnych roczników. Wymagania te są 
węższe od obowiązujących na ogólnych zasadach przewidzianych 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 
r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z 15 lipca 2022 r. w 
sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 
(Dz.U. 2022 poz. 1591) 

16. Karanie uczniów za Gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się 

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/zmiany-w-edukacji-dla-bezpieczenstwa-staly-sie-faktem-21761.html
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https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/zmiany-w-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnych-na-lata-20222023-i-20232024-21687.html
https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/zmiany-w-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnych-na-lata-20222023-i-20232024-21687.html
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https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/ustawa-o-wspieraniu-i-resocjalizacji-nieletnich-zostala-opublikowana-22156.html


dopuszczenie się 
czynów karanych 

czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją 
obowiązku szkolnego lub nauki, dyrektor może zastosować środek 
oddziaływania wychowawczego w postaci: 

 pouczenia, 
 ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 
 przeproszenia pokrzywdzonego, 
 przywrócenia stanu poprzedniego, 
 wykonania określonych prac porządkowych na rzecz 

szkoły. 

Nowego przepisu nie będzie można stosować w przypadku, gdy 
nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego 
znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa 
skarbowego. 

Podstawa prawna: Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i 
resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700). 

17. Zwolnienia z WF-
u na innych 
zasadach 

 

Od 1 września 2022 roku dłuższe zwolnienia z WF-u będą 
respektowane jedynie w momencie, gdy wystawi je lekarz 
specjalista, a nie lekarz rodzinny. 

 
 
 

SP-4 Ruda Śląska ,rok szkolny 2022/2023 
godziny dostępności nauczyciela dla rodziców i uczniów 

Ustalenie godzin kontaktu telefonicznego, mailowego, e-dziennik godz. 17. Nauczyciel 
ustosunkuje się do sprawy następnego dnia.  
l.p. Nazwisko i imię nauczyciela1 dzień tygodnia  godzina 

1. 
 

Kukiełka Grażyna 
dyrektor 

środy 15-16 

2. Radlak-Puch Danuta 
wicedyrektor 

poniedziałki 15-16 

3. Adamczyk Jacek poniedziałki 15-16 

4. Ambroziak Ewa piątki 7.30-8.00  

5. Biegun Teresa czwartki   15.30-16.30.  

6. Błażyca Dominika 
 

L-4  

Wojnarowicz Wioletta  czwartki  7.00-8.00 co 2 tygodnie 

 Magdalena Kwiatkowska - 
Raś           j. polski  

poniedziałki   13.30- 14.30 

7. Bobrek Natalia         OP wtorki  11,11.30,12 

8. Danch-Kukiełka Dagmara poniedziałki, piątki 9-9,30 

9. Francki Ewelina wtorek. 10:15-10-45 
10. Fuhrmann Marcin piątki 14:30- 15:30 co 2 

tygodnie 

11. Górkiewicz Teresa piątek  12.00-12.30 i 14.30 -
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Przedstawiam godziny dostępności nauczycieli SP-4 Ruda Śląska dla uczniów lub rodziców. 

 Rodzice proponuję kontynuowanie dobrej praktyki czyli wcześniejsze poinformowanie nauczyciela 
poprzez e-dziennik o woli rozmowy. Dopuszcza się również zmianę godziny rozmowy jeśli 
przedstawione powyżej będą niedogodne.  



15.00 

12. Hanusiak Ewelina środy 15-16 

13. Janczewska-Połap Anna czwartki 14.30-15.30 co 2 tygodnie 

14. Jankowska Dominika środy  8:45 - 9:45 
15. Jarosz Renata czwartki  13.45-14.35 co 2 tygodnie 

16. Kania Bożena wtorek  14.30-15.30 

17. Kapłon Tomasz środy  14.30-15.30 

18. Krężel Dorota środy  16.35-17.35 

19. Kotusz Sabina piątki  10-10.30, 14.40-15.10 

20. Lorencka Jolanta poniedziałek  9 - 10. 
21. Makselon Barbara wtorki  10.15-10.45, 15.35-16.05 

22. Marklowska Dorota poniedziałki 14.40-15.40 

23. Martela Małgorzata środy 15.25-15.50 

24. Masztalska Agnieszka czwartki 15-16 

25. Michałowska Marta  środy, piątki  11-11.30 

26. Mieszczanin Renata  piątki  8-9 

27. Niszczuk Monika poniedziałki  10.35-11.35 co 2 tygodnie 

28. Orzechowski Jakub piątki 11.30-12.30 

29. Pączkowski Michal poniedziałki 15.10-16.10, co 2 tygodnie 

30. Procz Mariola Czwartki   7.50-8.50 co 2 tygodnie 

31 Seifert Bożena poniedziałki, wtorki 15.25-15,55; 10.35-10.55 

32. Skrzypiec Marzena Wtorki  10.15-10.45 i 15.35-16.05 

33. Wanke Urszula środy 14.30-15.30 co 2 tygodnie 

34. Wiśniowska Maria  piątki 8.45-9.40 co 2 tygodnie 

35. Wnuk Anna czwartki  14-15 

36. Wojciechowska Monika  środy  9:40-10:40 
37.. Woszczyna Elżbieta środy  15.30-16.30 

38. Wyrwas Justyna poprzez e-dziennik  

39. Zaborski Maciej wtorki  9.45-10.45 
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4. Zbiórka  korków, baterii. 
5. Dyrektor zwrócił uwagę na okres adaptacji zwłaszcza uczniów klasy  pierwszej i 

czwartej. 

6. Mundurki 
7. REMONT Sali przedszkolnej i utrudnienia w pracy szkoły. 
8. SP-4 Ruda Śląska, Program ZUS klasy 7 i 8a,b,cSzanowni Nauczyciele 
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 1 VI – organizacja uroczystości w klasach wychowawcy klas i nauczyciele uczący, zajęcia świetlicowe. 



przesyłam regulamin konkursu ZUS. Proszę zapoznać się z nim oraz uczniów. Jest on 

skierowany szczególnie dla klas 7 i 8. Koordynatorem Projektu jest mgr Dorota Krężel.  

 
Ad. 9 Wolne głosy 

1. Dyrektor poinformowała o planowanych działaniach w klasach 8 w celu 

motywacji do nauki.  

28 września 2022r. godz. 17.00 – zebranie : Zespół Nauczycieli uczących w 

klasie 8a,8b,8c z Rodzicami. Omówienie Procedur i wymagań związanych z 

egzaminem ósmoklasistów oraz Kuratoryjnym Konkursem Przedmiotowym. 

2. Z inicjatywy Rady Rodziców 

Od 26.09.2022 wprowadzamy SZCZĘŚLIWY NUMEREK. 

Oznacza, że w e-dzienniku codziennie będzie rano losowany szczęśliwy 

numerek. Uprawnia on do tego, że uczeń w danym dniu może nie być pytany 

lub nie musi(ale może) pisać niezapowiedzianych sprawdzianów. Szczegółowe 

ustalenie poczynią nauczyciele na przedmiotach. Szczęśliwy numerek będzie 

codziennie zmieniany na tablicy ogłoszeń SU. 

3. Ustalono z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Uczniów, że MUNDURKI 

są obowiązkowe. Z inicjatywy  Samorządu Uczniowskiego ustalono każdy 13 

dzień miesiąca DNIEM BEZ MUNDURKA 

 

Ad. 10. Zakończenie zebrania 

Po wyczerpaniu tematów zakończono zebranie 

NA TYM ZAKOŃCZONO ZEBRANIE.                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY 

RODZICÓW 

 

 


