
 

Modyfikacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ze względu     

na przyjęcie do ZSP 8 w Gliwicach uczniów z Ukrainy z dn. 22.03 2022.                                                           

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 

645). 

 

 

L.p. Zmiany dotyczące kształcenia 

uczniów z Ukrainy 

Omówienie zmian – terminy, zasady 

1. Egzamin ósmoklasisty  uczniów z 

Ukrainy (§ 2–4 rozporządzenia) 

Wprowadzono możliwość dla uczniów z 

Ukrainy przystąpienia w bieżącym roku 

szkolnym do egzaminu ósmoklasisty. Terminy 

złożenia deklaracji w przypadku: 

• egzaminu ósmoklasisty – do 11 

kwietnia 2022 r., 

 
2. Dodatkowe dostosowania na 

egzaminie ósmoklasisty (§ 5) 

Dyrektor CKE przekaże informacje o sposobie 

dostosowania organizacji i przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty do 28 marca 2022 

r. Dostosowaniem takim może być np. 

przetłumaczenie niektórych arkuszy 

egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też 

możliwość skorzystania przez ucznia ze 

słowników podczas egzaminu. 

3. Możliwość powołania w skład 

zespołu egzaminatorów osób 

niewpisanych do ewidencji 

egzaminatorów (§ 6) 

Można powołać w skład zespołów 

egzaminatorów osoby znające język ukraiński, 

które będą mogły wspierać egzaminatorów przy 

sprawdzaniu prac egzaminacyjnych obywateli 

Ukrainy. 

4. Zwiększenie liczby dzieci w 

oddziałach w przedszkolu, 

oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz w 

oddziałach klas I–III szkół 

podstawowych (§ 7-8) 

Rozwiązania umożliwiają przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu 

większej liczby dzieci, tj. powyżej 25, w 

sytuacji konieczności objęcia opieką 

przedszkolną dziecka będącego obywatelem 

Ukrainy. Liczba dzieci w oddziale 

przedszkolnym może być zwiększona 

maksymalnie o 3 dzieci, może wynosić 

maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie to dotyczy 

także oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej. 

Ponadto umożliwiono zwiększenie liczby 

uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II 

lub III publicznej szkoły podstawowej. Liczba 

uczniów, tj. 25, może być zwiększona o 



maksymalnie 4 uczniów. Dopuszczalna liczba 

uczniów w tych oddziałach nie może 

przekraczać 29. 

Przepisy te zostały przeniesione z § 21a 

ro6.zporządzenia MEN w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

5. Więcej uczniów w świetlicy szkolnej 

(§ 11) 

Na zajęciach świetlicowych w szkole 

podstawowej pod opieką jednego nauczyciela 

może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W 

sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka 

będącego obywatelem Ukrainy przewiduje się 

możliwość przyjęcia na zajęcia świetlicowe 

dodatkowo maksymalnie 4 dzieci będących 

obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba 

dzieci na zajęciach świetlicowych może 

wynosić maksymalnie 29 dzieci.. 

Rozporządzenie obowiązuje od 21 marca 2022 r. 

 

Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu: 

 

 

 

 

Zatwierdzone przez Radę Radziców w dniu: 
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