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Uchwała  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu  

z dnia 12 marca 2019 roku 

w sprawie wprowadzenia okresu ochronnego dla klas VIII i III gimnazjum 

 

na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Rodziców (uchwała z 

dnia 24 października 2017 roku z późn. zm.) Rada postanowiła wystąpić z wnioskiem 

o wprowadzenie okresu ochronnego dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej i III 

klas Gimnazjum w okresie 1 miesiąca przed planowanym egzaminem ósmoklasisty i 

egzaminem gimnazjalnym oraz dokonanie zmian w tym zakresie w Statucie Szkoły.  

Uchwałę przesłać do Dyrektora Szkoły.  

 

Uzasadnienie 

 

W ocenie Rady Rodziców reforma szkolnictwa wprowadzająca ośmioklasowy 

system nauczania i zmianę w podstawie programowej spowodowała istotne problemy 

zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Niewątpliwie wynika to z braku korelacji 

pomiędzy starą a nową podstawą programową, jak również nieuwzględnieniem 

współzależności pomiędzy poszczególnym przedmiotami. Dotyczy to nie tylko klas 

ósmych ale i klas młodszych. Materiał, który był przerabiany w ciągu trzech lat 

gimnazjum obecnie jest realizowany w ciągu 2 lat. Skutkuje to zwiększeniem ilości 

zajęć lekcyjnych, nadmiarem prac domowych oraz prac klasowych. Niewątpliwie 

wywołuje to negatywne konsekwencje dla naszych dzieci i będzie miało zdecydowany 

wpływ dla dalszego ich rozwoju. Sytuacja ta wpływa również negatywnie na uczniów 

klas gimnazjalnych, którzy w tym roku są ostatnim rocznikiem zlikwidowanych 

gimnazjów. U wszystkich wywołuje to niepotrzebny stres i poczucie bezradności.  

Z wyżej przytoczonych względów Rada postanowiła wystąpić do Dyrekcji Szkoły 

z wnioskiem o wprowadzenie okresu ochronnego dla uczniów klas VIII i III gimnazjum 

(od przyszłego roku szklonego tylko klas VIII) w okresie 1 miesiąca przed planowanym 

egzaminem ósmoklasisty i egzaminem gimnazjalnym oraz dokonanie zmian w tym 



2 
 

zakresie w Statucie Szkoły. W tym roku szkolnym z oczywistych powodów okres ten 

musiałby być wprowadzony bez zmian Statutu. W okresie ochronnym nie byłoby prac 

pisemnych (sprawdzianów i kartkówek) i prac domowych z przedmiotów, które nie są 

objęte egzaminem końcowym. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi uczniom 

intensywniejsza naukę z przedmiotów objętych egzaminem i skoncentrowanie się na 

przygotowaniu do niego.  

Mając powyższe na uwadze Rada postanowiła, jak w części dyspozytywnej. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i. J. Korczaka 

w Józefosławiu 

Piotr Raczkowski 


