
 

 

STATUT 

 

 

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

 

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

 
W TRZEBOSI 



ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebosi jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek oznaczony w Trzebosi przy ulicy Podlas 29 znajdujący się na 

działce nr 2604 o pow. 0,56 ha. Właścicielem działki jest Skarb Państwa w zarządzie Gminy 

i Miasta Sokołów Małopolski. 

3. Uchwałą nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 17 IV 2009 

roku szkoła otrzymała imię Świętego Stanisława Kostki. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętego Stanisława Kostki 

w Trzebosi i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy – 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Podkarpacki 

Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

7. Do obwodu szkoły należą: Trzeboś, ul. Podlas od nr 1 do końca, ul. Mościny od nr 1 do 

końca. 

 

§ 2 

 
 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat i kończy się egzaminem zewnętrznym. 

2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 3 
 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Obsługę kadrową i finansowo – księgową szkoły prowadzi Referat Oświatowy w Sokołowie 

Małopolskim. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 



§ 4 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. św. Stanisława Kostki 

w Trzebosi, 

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2  

im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi, 

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Sokołów 

Małopolski, 

6) specjaliście – należy przez to rozumieć w szczególności pedagoga, logopedę, doradcę 

zawodowego, nauczyciela wspomagającego, 

7) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  

im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 
 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające szkolny zestaw 

programów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny szkoły  

a w szczególności: 

1) w szkole umożliwia się uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

2) stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów – szkoła kształtuje środowisko 

wychowawcze w kierunku realizacji celów określonych w ustawie, w wewnętrznych 

regulaminach szkoły i w programie wychowawczo - profilaktycznym, 

3) szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 

zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną planem pracy, 

4) szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zależności od potrzeb. 



§ 6 
 

1.  Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2)  program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści oraz działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, oraz w oparciu 

o diagnozę dotyczącą ryzyka i czynników chroniących, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, 

zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

4. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

5. Szkoła prowadzi innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych 

w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności 

działania szkoły. 

6. Innowacja obejmuje nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub 

jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup). 

7. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych 

i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych. 

8. Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze środków 

budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę) i pozabudżetowych (po 

uzyskaniu środków finansowych). 

9. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

 



§ 7 
 

 

Statut szkoły szczegółowo określa sposób realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, 

a także z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności w zakresie: 

1. Umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej:  

1) wychowawcy i nauczyciele przedmiotów kształtują u uczniów poczucie więzi 

narodowej i poszanowania odrębności innych narodów, 

2) ujmuje się w podziale godzin katechizację dzieci, zgodnie z przekonaniami religijnymi 

i wolą rodziców, 

3) rodzice, zapisując dziecko do szkoły, w formie pisemnej wyrażają wolę udziału dziecka 

w zajęciach z religii/etyki, 

4) rodzice w każdym momencie mogą zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach 

z religii/etyki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dyrektorowi szkoły o zmianie 

swojej decyzji bez podawania jej przyczyny, 

5) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

2. W ramach udzielania pomocy psychologicznej szkoła współpracuje z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, do której dyrektor bądź nauczyciele w porozumieniu 

z rodzicami kierują uczniów w celu: 

1) uzyskania wskazówek do pracy z uczniami mającymi problemy w nauce oraz 

sprawiającymi poważne trudności wychowawcze, 

2) zasięgnięcia opinii o możliwości wcześniejszego przyjęcia do szkoły lub odroczenia od 

obowiązku szkolnego. 

3. W zakresie udzielania uczniom pomocy pedagogicznej w szkole organizuje się według 

potrzeb: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

3) zajęcia logopedyczne, 

4) pomoc koleżeńską w klasach starszych, 

5) kółka zainteresowań dla uczniów chętnych, 

6) ciekawe, urozmaicone metody oraz formy pracy na lekcjach. 

4. Aby umożliwić uczniom rozwijanie swych zainteresowań, prowadzone są: kółka 

zainteresowań, koła przedmiotowe, konkursy, wycieczki krajoznawcze, wystawy, wyjazdy 



do muzeum, kina i teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów fabularnych 

i oświatowych, zajęcia indywidualne z uczniami uzdolnionymi. 

5. W uzasadnionych przypadkach tj. przewlekłej choroby dziecka uniemożliwiającej 

pobieranie nauki w szkole, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – szkoła może prowadzić nauczanie indywidualne. 

6. Szkoła ma obowiązek dostosowania indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych lub 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności określenie zajęć dla uczniów 

niewidomych, niesłyszących, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera. 

 

§ 8 
 

 

W ramach realizacji zadań opiekuńczych w dziedzinie bhp – szkoła zapewnia: 

1. Na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję, 

szczególnie uwzględniając przestrzeganie regulaminów bhp obowiązujących 

w pracowniach przedmiotowych. 

2. W czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych nadzór nad uczniami sprawuje opiekun. 

3. Podczas przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów w budynku szkolnym i na 

terenie posesji szkolnej czuwają nauczyciele dyżurni. 

4. Nauczyciele przedmiotów odpowiedzialni są za uczniów do czasu przekazania ich pod dozór 

nauczycieli dyżurnych lub nauczycieli mających bezpośrednio po nich lekcje. 

5. Harmonogram dyżurów ustalany jest przez Radę Pedagogiczną. 

6.  Podczas zajęć poza szkołą oraz wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca 

klasy, nauczyciel przedmiotu lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulaminem wycieczek. 

7. Nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie pracowni opracowują regulaminy sal, 

zawierające podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach. 

8. W ramach sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami: 

1) w oddziale przedszkolnym nauczyciele prowadzący zajęcia sprawują ciągłą opiekę nad 

dziećmi, 

2) uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi oraz mający trudną sytuację rodzinną otaczani 

są szczególną opieką ze strony wszystkich nauczycieli, 

3) szkoła, w ramach możliwości, zapewnia pomoc materialną uczniom najbiedniejszym 

poprzez zapomogi i zwolnienia ze składek. 



9. W szkole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani 

podawania farmaceutyków. W sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka, nauczyciel lub 

pielęgniarka szkolna informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka, a rodzice (opiekunowie 

prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. W sytuacjach 

nagłych wzywane jest pogotowie lub lekarz, z równoczesnym poinformowaniem rodziców 

(prawnych opiekunów).  

10. Szkoła zabezpiecza warunki bhp i przestrzega zasad organizacji pracy w myśl 

obowiązujących przepisów dotyczących szkół podstawowych. 

 

§ 9 
 

  

1. Aby zapewnić prawidłową realizację procesu wychowawczego, dyrektor szkoły powierza 

opiekę nad klasą jednemu z nauczycieli – wychowawcy. 

2. W klasach I-III opiekę wychowawczą sprawuje nieprzerwanie ten sam nauczyciel. 

3. W klasach IV-VIII także zachowuje się ciągłość, o ile jest to możliwe. 

4. Na dobór lub zmianę wychowawcy mogą mieć wpływ rodzice, zgłaszając formalny, 

uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły. 

5. Po skonsultowaniu zasadności wniosku z przedstawicielami Rady Rodziców, Rady 

Samorządu Uczniowskiego oraz Radą Pedagogiczną i zainteresowanym nauczycielem – 

dyrektor w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku podejmuje stosowne decyzje. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 10 
 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 



3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 11 
 

1. Dyrektor szkoły kieruje nią, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

3) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7)  odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

8) występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

9) przedstawianie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 



10) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

11) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania, 

12) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

13) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

14) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

15) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

16) organizowanie uczniowi indywidualnego nauczania, jeśli posiada orzeczenie o takiej 

potrzebie, 

17) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

19) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć na podstawie ramowego planu nauczania dla 

poszczególnych klas i  oddziałów, 

20) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 



9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia 

praw i dobra dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 

17) dysponowanie i sprawowanie nadzoru nad majątkiem szkoły, organizowanie 

i prowadzenie nadzoru nad remontami kapitalnymi i bieżącymi budynków szkolnych, 

18) prowadzenie dokumentacji dotyczącej majątku szkolnego, 

19) organizowanie i nadzorowanie obsługi administracyjnej i finansowej placówki. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

 

§ 12 
 

1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 

2. Rada Pedagogiczna zasięga opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawie: 

1) planu pracy szkoły, 

2) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. 

3. Rada Pedagogiczna uwzględnia wnioski przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach: 



1) wniosków o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole, 

2) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) ustalenie zestawu programów, 

2) modyfikowanie programów, 

3) dobór podręczników, 

4) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

5) zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promocji uczniów, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów z równoczesnym 

przeniesieniem do innej szkoły, 

9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania, 

7) dopuszczenie do użytku zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, 

zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 



6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i może dokonać jego zmian. 

7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji 

kierowniczej szkoły. 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby 

naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

9. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są 

niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia 

organ prowadzący i nadzorujący szkołę. Ostateczna decyzja należy do organu 

nadzorującego. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

11. Rada Pedagogiczna działa zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym, a jej posiedzenia 

są protokołowane. 

12. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

13. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły ze względu na zagrożenie epidemiczne 

Rada Pedagogiczna ma możliwość odbywać spotkania w formie zdalnej zachowując 

wszystkie swoje kompetencje.  

 

§ 13 
 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu jest Rada 

Samorządu Uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących praw uczniów, takich jak: 



1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z  dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.  

7. Zadania związane z wolontariatem przejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 14 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku 

w szkole, 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców. 



Nadzór nad gospodarką finansową Rady Rodziców sprawuje Przewodniczący i Skarbnik 

Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 15 
 

W ramach wyżej wymienionych kompetencji organy szkoły, w celu zapewnienia właściwego 

wzajemnego współdziałania i rozwiązywania spraw spornych, mają prawo do: 

1) możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

uprawnień, 

2) wyrażania i prezentowania swoich opinii i sądów w sprawach spornych z możliwością 

wpływu na sposób załatwiania tych spraw, 

3) w przypadku konfliktu między RP, RR i RSU – mediatorem jest dyrektor szkoły, jeżeli 

stronami są dyrektor i któryś z ww. organów – sprawę rozstrzyga organ prowadzący 

szkołę, 

4) otrzymywania bieżących informacji o decyzjach i ustaleniach podejmowanych przez 

inne organy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
§ 16 

 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym określają:   

1) plan pracy szkoły, 

2) arkusz organizacji szkoły, 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy obejmuje całość działań szkoły, z dydaktycznego punktu widzenia, 

2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez 

wszystkich nauczycieli.  

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz 



planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły opracowuje się na podstawie 

odpowiednich zarządzeń MEN. 

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę jej pracowników łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym 

kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU, może w danym roku szkolnym ustalić 

dodatkowo do 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. W organizacji roku szkolnego uwzględnia się umożliwienie młodzieży szkolnej wzięcie 

udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Opiekę nad młodzieżą w czasie rekolekcji pełni 

katecheta.  

7. Dla uczniów, którzy nie uczęszczają na religię i nie biorą udziału w rekolekcjach 

zorganizowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

8. Plan pracy szkoły uwzględnia szczegółowe zadania dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze na dany rok szkolny. Określa on, w odniesieniu do poszczególnych zadań, 

spodziewane efekty działań, metody i formy ich realizacji oraz wykonawców. 

9. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły całościowo określa działania szkoły 

wspomagające i uzupełniające poczynania rodziców w zakresie wychowania.  

10. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, dostosowanie wymagań, tryb oceniania, tryby 

składania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, skalę ocen osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania określa rozdział VII niniejszego dokumentu. 

11. Szczegółowe wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami 

edukacyjnymi, określają i przedstawiają tylko nauczyciele prowadzący zajęcia, w oparciu 

o  realizowany przez siebie program nauczania. 

 

 

§ 17 
 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 

3. W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła może organizować zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia 

pozalekcyjne. 



§ 18 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania.  

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – 

nie więcej niż 27. 

3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. W ramach jego pracy realizowany jest 

program wychowania przedszkolnego w grupie dzieci 4-, 5- i 6-letnich. 

4. Szkoła umożliwia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dzieci 4-letnich. 

 

§ 19 
 

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziale  przedszkolnym trwają 

5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut. 

 

 

§ 20 
 

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 

sześcioletniego do podjęcia nauki. 

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej”. 

 
 

§ 21 
 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 

nauczyciel. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 22 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III określa nauczyciel 

prowadzący zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

 

§ 23 

W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy z przedmiotów: wychowanie 

fizyczne, język obcy, zajęcia komputerowe, informatyka jest ustalany zgodnie z przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 24 
 

1. Szkoła może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych lub międzyklasowych. Zajęcia nadobowiązkowe – koła 

zainteresowań mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów.  

2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek zainteresowań wynosi 45 minut. 

3. Szkoła przewiduje możliwość prowadzenia nauki języka migowego. 

4. Szkoła przewiduje możliwość prowadzenia nauki w trybie zdalnym lub mieszanym. 

5. Organizację szkoły w trybie zdalnym i mieszanym regulują odrębne przepisy.  

 

 

§ 25 
 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

 

§ 26 
 

Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia tzw. „niepełnego obiadu” 

przywożonego z Zespołu Szkół w Trzebosi. Posiłki są wydawane nieodpłatnie uczniom 

korzystającym z opieki społecznej. Pozostali uczniowie mogą również korzystać z dożywiania, 

odpłatnie. 

 



§ 27 
 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. 

2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 28 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 

2. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki 

szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych 

materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także inne 

osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. 

4. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony) rozpisany jest do biblioteczek 

klasowych i są za niego odpowiedzialni wychowawcy klas. Lekcje biblioteczne prowadzone 

są przez nauczyciela-bibliotekarza w ramach godzin jego pracy w bibliotece.  

5. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

i po ich zakończeniu. 

6. Zadania nauczyciela-bibliotekarza: 

1) znajomość zawartości zbiorów biblioteki szkolnej, 

2) zapoznawanie z nimi i udostępnianie ich czytelnikom, 

3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, informowanie 

o nowych nabytkach, 

4) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 

lektury, 

5) przysposobienie czytelnicze i informacyjne, 

6) udostępnianie materiałów bibliotecznych, 

7) powołanie aktywu bibliotecznego, 

8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 



9) przygotowywanie analiz stanu czytelniczego w szkole na posiedzenia Rady 

Pedagogicznej, 

10) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowania książek 

i czytelnictwa, 

11) dostosowywanie form i treści pracy pedagogicznej do wieku i poziomu 

intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy oraz własnych predyspozycji 

bibliotekarza. 

12) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

13) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

14) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

15) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

7. Dyrektor zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników szkolnych, które są 

przechowywane i wypożyczane z biblioteki szkolnej. 

8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej znajdują się w Regulaminie 

Biblioteki, który jest odrębnym dokumentem. 

 

§ 29 

 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców 

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły dostosowując go do tygodniowego planu zajęć. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

6.  Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania 

ich zamiłowań i uzdolnień, 



6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości 

o  zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

9) prowadzi dokumentację świetlicy. 

7. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

 

 

§ 30 
 

 

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 

1) 9 pomieszczeń do nauki, w tym 1 salę gimnastyczną zastępczą, 1 pracownię 

komputerową oraz bibliotekę szkolną, 

2) szatnię, 

3) kompleks boisk (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej), 

4) miejsce przeznaczone do wydawania i spożywania posiłków. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 31 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi. 

2. Stanowiska niepedagogiczne w szkole to: 

1) sprzątaczka, 

2) sprzątacz-konserwator, 

3) palacze c.o. (sezonowi), 

4) pracownik gospodarczy. 

3. Do podstawowych zadań sprzątaczki i sprzątacza-konserwatora należy utrzymywanie 

czystości w budynku, wokół szkoły oraz usuwanie drobnych usterek sprzętu szkolnego. 

4. Do podstawowych zadań palaczy c.o. należy zabezpieczenie opału w składzie, ogrzewanie 

obiektu, bieżąca i okresowa konserwacja urządzeń grzewczych. 

5. Do podstawowych zadań pracownika gospodarczego należy wydawanie posiłków oraz 

wypełnianie wszelakich czynności z tym związanych, zawartych w Procedurach wydawania 

posiłków, który jest odrębnym dokumentem.  



6. Pracownicy obsługi, w dniu podjęcia pracy, otrzymują szczegółowy zakres czynności na 

danym stanowisku. 

 

 

§ 32 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli należą: 

1) odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, pedagogicznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej. 

3. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów zawiera „Regulamin dyżurów nauczycieli”, który 

jest odrębnym dokumentem. 

4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin 

tygodniowo. 

5. W ramach czasu pracy oraz swojego ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany 

jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych 

przepisach, 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samodokształcaniem 

i szkoleniem zawodowym. 

 

 

 

 



§ 33 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania kompetencji uczniów, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich i eksperymentalnych 

programów nauczania. 

 

§ 34 
 

1. Do zadań wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności uczniowsko-szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje, organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 



b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach będących do dyspozycji 

wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, w tym także zdrowotnych, oraz zainteresowań 

i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formę udzielania tej pomocy na terenie 

szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej). 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych.  

4. Wychowawca realizuje zadania wymienione w ust. 2 poprzez: 

1) spotkania z wychowankami w czasie przerw i po lekcjach, 

2) organizowanie zebrań klasowych z rodzicami.  

5. Wychowawcom i innym nauczycielom szkoły nie wolno pobierać opłat od rodziców za 

przekazywanie informacji dotyczących ich dzieci w zakresie nauczania, wychowania oraz 

opieki (bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji). 

 

§ 35 
 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) profilaktyka wad wymowy, 

2) podejmowanie działań nad zapewnieniem prawidłowego rozwoju mowy uczniów, 

3) prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój mowy, 

4) zapewnianie pomocy o charakterze terapeutycznym, 

5) pedagogizacja rodziców, 



6) prowadzenie przesiewowych badań wymowy u dzieci, 

7) stymulacja rozwoju mowy, 

8) profilaktyka dysleksji, 

9) podnoszenie świadomości językowej uczniów.   

2. Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (asystenci, pomoc 

nauczyciela, nauczyciel wspomagający), zatrudnieni w celu współorganizowania 

kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze form i metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) informowanie o zawodach istniejących na rynku pracy, 

2) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, 

3) wskazanie uczniom przesłanek, jakimi należy kierować przy wyborze szkoły 

ponadpodstawowej, 

4) przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

5) informowanie o wymaganiach na rynku pracy, 

6) kształtowanie umiejętności i konsekwencji podejmowania samodzielnej decyzji.  

 

 



ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE 

 

§ 36 
 

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie mieszkający w obwodzie szkolnym jak również 

uczniowie spoza obwodu na prośbę rodziców. 

2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną – wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko 

w wieku od 6-10 lat w przypadkach określonych ustawą.  

 
 

 

§ 37 
 

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7-go roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do 

rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie o ile miało roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli 

dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, warunkiem rozpoczęcia nauki w pierwszej 

klasie jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Uczniowi, który nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, a nie ukończył szkoły 

podstawowej, należy umożliwić ukończenie szkoły. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o 1 rok. 

 

 
 

§ 38 
 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

2) przynależności do organizacji szkolnych, 

3) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swych 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 

4) swobodnego wyrażania swoich poglądów, 

5) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach – 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

6) znać terminy pisemnych sprawdzianów z kilkudniowym wyprzedzeniem - w ciągu dnia 

może się odbyć tylko 1 sprawdzian, w ciągu tygodnia zaś nie więcej niż 3, 

7) znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, 

8) uzyskiwać wskazówki do dalszej pracy, 



9) rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego i ochrony przed działaniami 

szkodliwymi w tym zakresie, 

10) tolerancji wyznaniowej, 

11) do wyróżnienia, 

12) indywidualnego toku nauczania, 

13) egzaminu klasyfikacyjnego, 

14) promowania warunkowego, 

15) wykorzystania do wypoczynku przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii, 

16) mieć przedstawicieli uczestniczących w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i współuczestniczących w rozwiązywaniu niektórych problemów szkolnych, 

17) opieki wychowawczej i warunków bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami 

i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

18) korzystania z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

19) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

20) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

21) pomocy w przypadku trudności w nauce. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 

właściwego zachowania w ich trakcie, a w szczególności: 

a) punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje, 

b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad, 

c) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymogami nauczyciela, 

d) starannego i sumiennego odrabiania zadań domowych, 

e) uzupełniania braków wynikających z absencji, 

f) przebywania podczas lekcji w określonej sali pod opieką nauczyciela,  

g) przebywania podczas lekcji, przerw oraz imprez szkolnych tylko na terenie szkoły, 

h) zachowania ciszy na korytarzach podczas trwania zajęć lekcyjnych, 

i) opuszczania klasy podczas przerw, 

j) zachowania ciszy na korytarzu po dzwonku na lekcję, 

2) dbania o honor i tradycje szkoły, 



3) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych według następujących 

zasad: 

a) każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu ucznia 

do szkoły, 

b) jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni, rodzic 

(opiekun) ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy, 

c) podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich 

zajęciach edukacyjnych, 

d) w przypadku, gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, 

może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, 

e) jeżeli nieobecności są nieusprawiedliwione, dyrektor szkoły ma prawo odmówić 

zgody na egzamin klasyfikacyjny, 

f) w przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, 

stosuje się punktowy system kar, 

g) nieusprawiedliwiona nieobecność (powyżej 14 dni) niezależnie od sankcji zawartych 

w statucie, powoduje wdrożenie procedur związanych z wypełnianiem obowiązku 

szkolnego, 

h) zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego (z całości lub części  roku 

szkolnego) powinno być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty 

wystawienia przez lekarza, 

i) w uzasadnionych przypadkach rodzic (opiekun) może zwolnić ucznia z ćwiczeń na 

pojedynczej godzinie, 

j) zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji wychowania 

fizycznego. Zwolnienie z lekcji jest możliwe wtedy, gdy rodzic (opiekun) poprosi o 

to na piśmie, 

k) wszystkie prace kontrolne, które miały miejsce podczas nieobecności ucznia muszą 

być zaliczone, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego powrotu do szkoły, chyba, 

że zostaną poczynione odrębne ustalenia z nauczycielem uczącym, 

l) brak zaliczenia pracy w terminie traktowany jest jako potwierdzenie braku 

wystarczającej wiedzy i umiejętności, co skutkuje oceną niedostateczną. 

4) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, a także kryteriów ocen 

zachowania i przedmiotów nauczania; 

5) bycia grzecznym, zdyscyplinowanym, zachowywania się kulturalnie w szkole i poza 

nią; 



6) troszczenia się o mienie szkoły: 

a) dbania o ład i porządek szkoły i jej estetyczny wygląd, 

b) pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

c) dbania o sprzęt i pomoce naukowe, 

d) niezwłoczne zgłaszanie nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych, 

e) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu 

i niszczeniu majątku szkolnego oraz prywatnego mienia osób przebywających 

w szkole, 

f) usunięcia dokonanych zniszczeń w ustalonym terminie, 

g) chronienia i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

7) przestrzegania  higieny osobistej, 

8) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju zgodnie z następującymi 

postanowieniami: 

a) uczniowie mają obowiązek dbania o schludny wygląd, 

b) strój galowy (biało-granatowy lub biało-czarny) obowiązuje uczniów podczas: 

rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, szkolnych obchodów świąt narodowych 

(3 Maja, 11 Listopada), Dnia Patrona i pasowania na ucznia,  

c) uczniowie zmieniają obuwie w budynku szkolnym, 

9) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, a w szczególności stosowania się do następujących 

postanowień: 

a) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne 

na własną odpowiedzialność, 

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież sprzętu 

poza zdeponowanym w gabinecie dyrektora szkoły, 

c) telefon komórkowy powinien być wyciszony w szkole,  

d) uczniom nie wolno korzystać z telefonu (na lekcji, na przerwie) poza sytuacją 

kontaktu z rodzicem, 

e) nie wolno filmować i nagrywać uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

bez ich zgody i wiedzy, 

f) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego (dotyczy 

to zarówno nagrań telefonem, dyktafonem czy odtwarzaczem MP3/4), 



g) w czasie lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP3/4 i słuchawek; sprzęt 

powinien być wyłączony i znajdować się w plecaku, 

h) w przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania 

urządzenia i zdeponowania go (w obecności ucznia) u dyrektora szkoły po uprzednim 

wyłączeniu sprzętu, 

i) po odbiór urządzenia zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie), zostają zapoznani 

z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły), 

j) jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia urządzenia 

do szkoły, 

k) jeżeli wymaga tego określona sytuacja, uczeń może kontaktować się z rodzicami 

przez telefon w pokoju nauczycielskim, 

10) wykonywania poleceń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, 

11) właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

uczniów, w szczególności: 

a) chronienia życia i zdrowia własnego i innych, 

b) przeciwdziałania zagrożeniu zdrowia i życia innych, 

c) stosowanie się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych 

osób, 

d) okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i innym 

ludziom, 

e) wystrzeganie się szkodliwych nałogów, 

12) systematycznego korzystania z biblioteki szkolnej i terminowego oddawania książek, 

13) przestrzegania regulaminów pracowni przedmiotowych, 

14) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

15) poświęcania swojej energii i uzdolnień dla dobra bliźnich. 

 

 

§ 39 
 

1. Uczeń może być nagrodzony:  

1) uwagą pozytywną (punktami „plusowymi”),  

2) pochwałą dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,  

3) listem gratulacyjnym, 

4) dyplomem i/lub zapisem na świadectwie za: 



a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe/bardzo dobre zachowanie, 

b) wybitne osiągnięcia w sporcie, 

c) aktywny udział w życiu szkoły (wzorowe pełnienie powierzonych funkcji, 

organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych), 

d) 100%-ową frekwencję na zajęciach lekcyjnych, 

e) zajęcie finałowego miejsca w konkursach pozaszkolnych. 

2. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają zasad zachowania stosuje się punktowy system 

kar. 

3. Uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem nauczyciela przedmiotu, 

2) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy, 

3) uwagą negatywną (punktami „minusowymi”), 

4) upomnieniem dyrektora, 

5) pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

6) nałożeniem na określony czas dodatkowych obowiązków wykonywanych na rzecz 

klasy/ szkoły, 

7) odebraniem funkcji pełnionych w klasie/ szkole. 

4. Dyrektor może złagodzić, wstrzymać lub zawiesić wykonanie kary, jeżeli uczeń uzyska 

poręczenie klasy, wychowawcy lub Rady Pedagogicznej. 

5. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 

rodzinnego. 

6. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy lub Rady Samorządu Uczniowskiego. 

7. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.  

8. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

9. Tryb odwołań od kary: 

1) uczeń ma prawo do odwołania się od kary w następujący sposób: ukarany uczeń 

przedstawia sprawę Radzie Samorządu Uczniowskiego, a ten Radzie Pedagogicznej 

i/lub dyrektorowi szkoły, 

2)  sprawa powinna być rozstrzygnięta w okresie jednego tygodnia. 

 

 



§ 40 

1. Rodzice uczniów współdziałają z dyrektorem i nauczycielami w sprawach wychowania, 

profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie : 

1) zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych), 

2) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji, 

3) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek, 

4) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program profilaktyczno 

– wychowawczy szkoły. 

5) warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców, 

6) udziału przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na 

zaproszenie dyrektora szkoły. 

2. W ramach współpracy ze szkołą, rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 

1) zapoznawania się z dokumentami szkoły dotyczącymi organizacji procesu nauczania 

i oceniania wyników nauki, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

4) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły poprzez Radę Rodziców, 

5) wypowiadania się we wszystkich sprawach szkoły poprzez Radę Rodziców. 

3. Do obowiązków rodziców należy: 

1) zapewnienie warunków umożliwiających uczniowi osiąganie jak najlepszych wyników 

kształcenia i wychowania, 

2) wspieranie procesów nauczania i wychowania, 

3) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy, w związku z nauką  

i zachowaniem dziecka w szkole, 

4) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 

5) uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w szkole, w przypadku braku 

możliwości udziału w zebraniu rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do 

osobistego skontaktowania się z wychowawcą w celu zapoznania się z wynikami 

nauczania lub innymi sprawami, dla omówienia których zorganizowano zebranie, 

6) dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły. 

4. Rodzice, w ramach współdziałania z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci, zaznajamiani są z: 



1) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły na zebraniach 

ogólnych, 

2) przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 

3) osiągnięciami w nauce i zachowaniu oraz trudnościami wychowawczymi na zebraniach 

ogólnych lub w kontaktach indywidualnych, 

4) informacjami w sprawach wychowania swoich dzieci, 

5) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania tryb 

postępowania określa Rozdział VII niniejszego dokumentu. 

5. Rodzice mogą wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie 

na temat pracy szkoły na prośbę organu nadzorującego. 

6. Spotkania z rodzicami organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał. 

7. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły ze względu na zagrożenie epidemiczne 

spotkania z rodzicami mogą odbywać się w formie zdalnej.  

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 

 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§41 
 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz 

formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 



4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, samokontroli 

i samooceny, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.     

7. Szkoła prowadzi dziennik w wersji elektronicznej zgodnie z przyjętym regulaminem. 

8. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego znajdują się w Regulaminie 

Dziennika Elektronicznego, który jest odrębnym dokumentem. 

 

 

 

 



JAWNOŚĆ OCEN 

§42 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobie i kryteriach oceniania 

zachowania. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 

wglądu. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w prace swoich dzieci 

podczas comiesięcznych konsultacji z poszczególnymi nauczycielami (wg ustalonego na 

początku bieżącego roku szkolnego harmonogramu) oraz spotkań wywiadowczych. 

Udostępnianie prac może mieć różny charakter: udostępnianie pracy do domu z prośbą o jej 

zwrot podpisany przez rodziców, przekazanie zainteresowanym oryginału lub kopii pracy, 

wpisanie oceny z pracy do zeszytu ucznia z prośbą o podpisanie przez rodzica. 

6. Przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

7. Przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) pisemnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

8. Dokumentacja przebiegu nauczania i zachowania przechowywana jest do końca danego 

roku szkolnego. 

 



KONTAKTY Z RODZICAMI 

§43 

 

1. W ciągu roku szkolnego organizowane są co najmniej cztery spotkania z rodzicami (godziny 

popołudniowe, dzień powszedni), na których przekazywane są informacje o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu. 

2. W szczególnych przypadkach wychowawca prosi pisemnie lub telefonicznie rodzica 

o dodatkowy indywidualny kontakt. 

3. Szkoła ma możliwość dodatkowego kontaktu z rodzicami poprzez Dziennik Elektroniczny 

(moduł WIADOMOŚCI). 

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

§44 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i/lub specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

 

 

 

 



PODSTAWY ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

§45 

 

1. Jeżeli uczeń posiada opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły zwalnia z nich ucznia na czas określony 

w tej opinii. 

2. Jeżeli uczeń posiada opinię lekarza o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach 

wychowania fizycznego lub informatyki (zajęć komputerowych), dyrektor szkoły zwalnia 

ucznia z realizacji tych zajęć na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

 

 

 

TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN 

§46 

 
 

OCENIANIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie 

i w różnych formach, warunkach, zapewniając obiektywność oceny. 

2. Rozróżnia się następujące kategorie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:  

1) Sprawdzian to forma kontroli obejmująca treści całego działu lub jego części. Ocena 

wystawiona na jego podstawie ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną/roczną.  

2) Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu oraz 

zakres materiału przewidzianego do kontroli; 

b) uczeń ma prawo do nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie, natomiast w ciągu 

tygodnia: w kl. IV - VI do najwyżej dwóch sprawdzianów, a w kl. VII - VIII do 

trzech; 

3) Kartkówka to forma bieżącej kontroli wiadomości, obejmująca zakres treściowy 

najwyżej trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 

przekroczyć 1/3 lekcji tj. 15 minut. Kartkówka może być formą niezapowiedzianą. 



3. Szczegółowe wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi zajęciami 

edukacyjnymi, budują i przedstawiają tylko nauczyciele prowadzący zajęcia, w oparciu 

o realizowany przez siebie program nauczania. 

4. Przy ustalaniu oceny z techniki (zajęć technicznych), plastyki i muzyki brany jest przede 

wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w zajęcia. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany przede wszystkim jest wysiłek oraz 

systematyczność udziału w lekcjach i aktywność na rzecz kultury fizycznej. 

 

 

KLASY I-III 
 

6. W nauczaniu zintegrowanym w zakresie edukacji stosuje się ocenę: 

1) bieżącą, 

2) opisową śródroczną (semestralną), 

3) opisową roczną.  

7. Ocenę bieżącą stanowią: 

1) ocena słowna informująca na bieżąco o tym, co dziecko już umie, nad czym musi 

popracować i zachęca do dalszej pracy, 

2) ocena bieżąca cząstkowa, wyrażona za pomocą poziomów od I – VI (cyframi 

rzymskimi). 

a) I poziom – doskonale – uczeń: 

     posiada umiejętności wykraczające poza podstawę programową, zawsze 

samodzielnie i bezbłędnie wykonuje powierzone zadania, doskonale umie 

wykorzystać wiedzę w praktyce. 

b) II poziom – bardzo dobrze – uczeń: 

     wykazuje pełny zakres umiejętności przewidzianych podstawą programową, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować poznaną 

wiedzę w praktyce. 

c) III poziom – dobrze – uczeń: 

    opanował umiejętności w stopniu dobrym, umożliwiające mu samodzielną pracę, 

niewielkie trudności potrafi szybko przezwyciężać przy pomocy nauczyciela, 

poprawnie wykorzystuje poznaną wiedzę. 

d) IV poziom - wystarczająco – uczeń: 

     posiada podstawowy zakres umiejętności przewidziany podstawą programową, 

samodzielnie wykonuje tylko typowe dla danej klasy zadania, w innych sytuacjach 



oczekuje pomocy (wskazówek) nauczyciela, nie zawsze umie samodzielnie 

wykorzystać posiadaną wiedzę. 

e) V poziom - słabo – uczeń: 

    słabo opanował umiejętności przewidziane podstawą programową, samodzielnie 

wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. W każdej sytuacji oczekuje 

pomocy od nauczyciela, rzadko samodzielnie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę 

w praktyce. 

f) VI poziom - niewystarczająco- uczeń: 

     nie opanował umiejętności przewidzianych podstawą programową, nie potrafi 

samodzielnie pracować, ma duże trudności z przyswojeniem podstawowych 

umiejętności i wykorzystaniem wiedzy w praktyce.  

8.  W/w punktację uczniowie będą mieli wpisywaną do dziennika lekcyjnego w rubrykach: 

1) edukacja polonistyczna 

2) edukacja przyrodnicza 

3) edukacja matematyczna 

4) edukacja społeczna 

5) edukacja plastyczna 

6) edukacja muzyczna 

7) zajęcia komputerowe 

8) zajęcia techniczne 

9) wychowanie fizyczne 

9. Śródroczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka, informuje 

o postępach zarówno w edukacji, jak i w rozwoju społeczno-emocjonalnym; ocena zawiera 

wskazówki do dalszej pracy uwzględniające możliwości dziecka. Ocena ta jest dołączona 

(w formie pisemnej) do arkusza ocen ucznia oraz przekazywana rodzicom (prawnym 

opiekunom) ucznia. 

10. Roczna ocena opisowa jest podsumowaniem pracy całorocznej w zakresie edukacji 

i rozwoju emocjonalnego z uwzględnieniem osobistych osiągnięć ucznia. Ocena ta jest 

wpisywana do dziennika lekcyjnego, do arkusza ocen ucznia i na świadectwie. 

11. Ocena postępów ucznia w edukacji powinna zawierać opis umiejętności: mówienia, 

czytania, pisania, matematycznych, przyrodniczych, oraz opis zainteresowań, aktywności 

artystycznej i ruchowej. 

 

 



 

KLASY IV-VIII 

 

12. Skala ocen śródrocznych jest identyczna ze skalą ocen rocznych i przedstawia się 

następująco: 

1) celujący (cel)    (6) 

2) bardzo dobry (bdb)  (5) 

3) dobry  (db)   (4) 

4) dostateczny (dst)  (3) 

5) dopuszczający (dop)  (2) 

6) niedostateczny (ndst)  (1) 

13. W dokumentacji szkolnej nie stosuje się skrótów w/w ocen. 

14. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę 1-6 poszerzoną o 0,5 wyrażoną znakiem „+” lub 

pomniejszoną o 0,25 wyrażoną znakiem „-‘ przy ocenie (z wyjątkiem oceny celującej). 

15. Oceny za prace pisemne odpowiadają procentowej skali: 

0-20 %  niedostateczny 

21-30% + niedostateczny 

31-40 %  dopuszczający 

41-50 %  + dopuszczający 

51-60 %  dostateczny 

61-70 %  + dostateczny 

71-80 %  dobry 

81-90 %  + dobry 

91-100 %  bardzo dobry 

91% plus zadanie dodatkowe  celujący 

16. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ani ważoną ocen bieżących, 

powinna uwzględniać kryteria szczegółowe z przedmiotów nauczania. 

17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

18. Każdy nauczyciel informuje uczniów na początku okresu szkolnego o planowanej ilości 

sprawdzianów w tym okresie oraz o zasadach otrzymywania przez uczniów ocen innych 

niż oceny ze sprawdzianów. 

19. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, zeszyt 

przedmiotowy, prace domowe, aktywność na lekcjach i inne. 



20. Dla wszystkich przedmiotów zostają ustalone stałe wagi ocen, z których liczona jest średnia 

ważona:  

sprawdzian – waga 3;  

kartkówka – waga 2;  

odpowiedź ustna – waga 2;  

zadanie, aktywność – waga 1 

21. Nauczyciel może dodatkowo ustalać inne kategorie oraz wagi ocen odpowiednio do 

prowadzonych zajęć. 

22. Ilość ocen cząstkowych w okresie nie może być mniejsza niż podwójna liczba godzin 

danego przedmiotu tygodniowo w danej klasie. 

23. Wszystkie sprawdziany pisemne, tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń do 

wykonania muszą być opatrzone punktacją.  

24. Ogólne kryteria stopni z przedmiotów nauczania: 

1) celujący – uczeń: 

a) posiadł umiejętności i wiedzę znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej szkoły (klasy), 

d) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania tej klasy, 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) bardzo dobry – uczeń: 

a) opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania, 

d) potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach. 

 

 



3) dobry – uczeń: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne. 

4) dostateczny – uczeń: 

a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) dopuszczający – uczeń: 

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) pod kierunkiem nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne 

typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

6) niedostateczny – uczeń: 

a) nie opanował umiejętności i wiadomości określonych podstawami programowymi 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) nawet pod kierunkiem nauczyciela zadań 

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

25. Zasady sprawdzania zadań domowych oraz uzupełniania zaległości wynikających 

z nieobecności uczniów znajdują się w procedurach, które stanowią odrębny dokument. 

 

 
OCENIANIE  ZACHOWANIA 
 

 KLASY I – III 

 

26. Ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową, wystawioną na podstawie 

informacji o uczniu zebranych w ciągu roku i zapisanych w dzienniku. 

27. Ustala się następujące kryteria, zawierające: 



1) stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność uczęszczania na zajęcia, 

aktywność na lekcjach, odrabianie zadań), 

2) stosunek do rówieśników i dorosłych (koleżeńskość, pomoc koleżeńska, usłużność, 

życzliwość), 

3) kulturę osobistą (sposób bycia, kultura słowa), 

4) udział w życiu szkoły (np.: inscenizacje, konkursy). 

28. Zapis w dzienniku będzie w następującej skali: 

A- zawsze postępuje zgodnie z normami, 

B- zazwyczaj postępuje zgodnie z normami, zdarzają się „potknięcia” w zachowaniu, które 

stara się naprawić, 

C- nie zawsze postępuje zgodnie z normami, czasami brak mu zastanowienia nad własnym 

postępowaniem, nie od razu zmienia swoje postępowanie pod wpływem uwag, 

D- rzadko postępuje zgodnie z normami, wymaga ciągłej uwagi i kontroli ze strony 

dorosłych, mimo uwag nie zmienia swojego postępowania. 

 

KLASY IV – VIII 
 

29. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać 

w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

30. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 



31. Ogólne kryteria ocen zachowania uczniów: 

1) zachowanie wzorowe – uczeń:  

a) systematycznie planuje i wykonuje wszystkie polecenia nauczycieli oraz własne 

zamierzenia w zdobywaniu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem 

staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, przygotowaniu materiałów 

do nowych lekcji, 

b) przejawia stałą wolę i dużą aktywność poznawczą, ponadto samodzielnie planuje 

i wykonuje pracę,  

c) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych, 

d) reprezentuje klasę lub szkołę w licznych konkursach, imprezach 

i uroczystościach, 

e) godnie reprezentuje szkołę „na zewnątrz”, dba o honor i tradycje szkoły, 

f) ma poczucie wysokiej odpowiedzialności za zachowanie swoje i członków grupy, 

g) wykazuje się umiejętnością organizowania życia klasy, z poszanowaniem woli 

i uczuć członków grupy, 

h) pracuje nad rozwojem własnej osobowości, stara się być wzorem dla innych, 

i) w rozmowach z rówieśnikami i starszymi wykazuje się taktem, posługuje się 

kulturalnym słownictwem, umie dokonywać samooceny i porównać ją z opinią 

innych, zachowując przy tym skromność i uczciwość, 

j) dba o higienę, bezpieczeństwo swoje i innych, estetyczny i skromny ubiór oraz 

wygląd,  

k) postępuje wobec otoczenia zgodnie z normami obyczajowymi, etycznymi 

i kulturalnymi, zachowuje wewnętrzną równowagę przeżyć, panuje nad emocjami, 

l) dostrzega problemy innych; w razie potrzeby służy im radą i spieszy z pomocą. 

2) zachowanie bardzo dobre – uczeń:  

a) spełnia polecenia uczących, wykonuje sumiennie obowiązki szkolne,  

b) uczęszcza regularnie i aktywnie uczestniczy w lekcjach, wyróżnia się aktywnością 

na wybranych zajęciach pozalekcyjnych, 

c) wykonuje samodzielnie dodatkowe zadania, 

d) pracuje rzetelnie, stawia sobie wymagania proporcjonalne do swoich uzdolnień, 

e) nie ma nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych, 

f) aktywnie działa w organizacjach uczniowskich działających w szkole, 

g) pomaga słabszym uczniom w nauce, 

h) umie współpracować w ramach zespołu klasowego,  



i) reprezentuje klasę lub szkołę przynajmniej w jednym konkursie, imprezie lub 

uroczystości, 

j) godnie reprezentuje szkołę „na zewnątrz”, dba o honor i tradycje szkoły, 

k) pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych lub pozaszkolnych, 

l) w rozmowach z rówieśnikami i starszymi wykazuje się taktem i posługuje się 

kulturalnym słownictwem, 

m) przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o zdrowie własne i innych osób, dba o higienę 

i estetykę stroju,   

n) właściwie reaguje na negatywne zachowania kolegów, 

o) wykazuje się tolerancją wobec poglądów innych,  

p) zabiega o ład i estetykę szkoły, 

r) darzy szacunkiem kolegów oraz osoby dorosłe; jest koleżeński, życzliwy,  

s) postępuje uczciwie i zdecydowanie reaguje na przejawy zła, 

t) pomaga słabszym i młodszym. 

3) zachowanie dobre – uczeń:  

a) spełnia polecenia uczących, wykonuje sumiennie obowiązki szkolne, 

b) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, 

c) wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęciach obowiązkowych są 

usprawiedliwione, 

d) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, dba o zdrowie, higienę osobistą, estetykę 

i ład otoczenia, 

e) darzy szacunkiem rówieśników i starszych, wykazuje się troską o innych, jest 

koleżeński i życzliwy, 

f) wyróżnia się skromnością, uczciwością, kulturalnym zachowaniem w szkole 

i poza szkołą, 

g) potrafi obiektywnie ocenić swoje zachowanie i postępowanie, 

h) wykazuje stałą chęć pracy nad sobą. 

4) zachowanie poprawne – uczeń:  

a) sporadycznie zaniedbuje swoje obowiązki, 

b) ujawnia małą aktywność poznawczą, 

c) zadowala się niskimi efektami w pracy,  

d) wymaga czasem wzmożonej troski nauczycieli i rodziców, 

e) nie przejawia chęci rozwijania własnych zainteresowań, 

f) wykazuje się biernością wobec życia i problemów klasy, 



g) nie zawsze posługuje się kulturalnym językiem i kieruje się dobrem społeczności 

szkolnej, 

h) nie zawsze dba o honor i dobre imię szkoły, 

i) nie zawsze reaguje na upomnienia i podejmuje współpracę z nauczycielem 

i rodzicami. 

5) zachowanie nieodpowiednie – uczeń: 

a) uczeń często zaniedbuje się w wypełnianiu obowiązków i powinności, 

b) jego zachowanie odbiega od norm zgodnych z dobrem społeczności szkolnej, 

c) uczeń często ma nieusprawiedliwione nieobecności,  

d) niewłaściwie oddziałuje na innych, 

e) często używa wulgarnych słów,   

f) sporadycznie stosuje agresję słowną i czynną wobec kolegów, 

g) rzadko okazuje szacunek innym osobom, 

h) nie podporządkowuje się zaleceniom zespołu klasowego, nauczycieli i rodziców, 

i) nie reaguje na upomnienia i nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania, 

j) nie szanuje mienia szkolnego. 

6) zachowanie naganne – uczeń: 

a) bardzo często nie wypełnia obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, 

b) nie wykazuje aktywności poznawczej, 

c) wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, 

d) często wagaruje, 

e) rozmyślnie dewastuje mienie szkolne i niszczy własność innych osób,   

f) bierze udział w bójkach i kradzieżach, 

g) lekceważy potrzeby innych, 

h) swoim postępowaniem hańbi dobre imię szkoły, lekceważy  kultywowanie tradycji 

szkolnych, 

i) używa wulgarnego słownictwa w stosunku do rówieśników i osób dorosłych, 

j) stosuje agresję słowną i czynną wobec kolegów, koleżanek z klasy i innych 

uczniów  oraz  osób  starszych,  ironizuje  zachowanie  innych, 

k) znęca  się psychicznie  lub  fizycznie  nad  słabszymi,  stosuje  szantaż,  wyłudzanie, 

zastraszanie, 

l) ignoruje normy kulturalnego zachowania, nie wykazuje chęci poprawy,  

m) jego zachowanie jest gorszące wobec rówieśników i młodszych uczniów, w szkole 

i miejscach publicznych, 



n) nie okazuje szacunku innym, manifestuje głośne zachowanie, nie panuje nad 

emocjami, 

o) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

32. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: 

1) Ocena zachowania stanowi „średnią arytmetyczną” wyrażonych stopniem od 1 do 6 

(z uwzględnieniem ocen połówkowych): 

a) oceny Rady Pedagogicznej  i wychowawcy klasy, 

b) oceny klasy i samooceny ucznia, 

c) oceny na podstawie uwag pozytywnych i negatywnych wpisywanych przez 

nauczycieli do dziennika, w których: 

- za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który otrzymuje uczeń na początku 

każdego semestru danego roku szkolnego. Kredyt ten jest równoważny ocenie dobrej 

(4) ze sprawowania, 

- zachowania i postawy ucznia oceniane „na plus” i „na minus”. 

2) Wychowawca klasy przelicza dwie średnie arytmetyczne. Zlicza: pierwszą - wspólną 

ocenę nauczycieli i wychowawcy klasy oraz drugą - ocenę klasy i samoocenę danego 

ucznia. Następnie obydwie zamienia na konkretną ilość punktów według ustalonych 

kryteriów i wpisuje do dziennika.  

 

Zachowania pozytywne (punktacja dodatnia): 

1) Laureat w konkursach przedmiotowych – 40 pkt. 

2) Udział w konkursach przedmiotowych – 10 pkt. 

3) Zajęcie I miejsca w konkursach pozaszkolnych – 30 pkt.  

4) Zajęcie II miejsca w konkursach pozaszkolnych – 25 pkt.  

5) Zajęcie III miejsca w konkursach pozaszkolnych – 20 pkt.  

6) Zdobycie wyróżnienia w konkursach pozaszkolnych – 15 pkt. 

7) Udział w konkursach pozaszkolnych – 10 pkt 

8) Zajęcie I miejsca w konkursach szkolnych – 25 pkt. 

9) Zajęcie II miejsca w konkursach szkolnych – 20 pkt. 

10) Zajęcie III miejsca w konkursach szkolnych – 15 pkt. 

11) Zdobycie wyróżnienia w konkursach szkolnych – 10 pkt.  

12) Udział w konkursach szkolnych – 5 pkt. 

13) Aktywna praca w kółkach zainteresowań – od 1 do 20 pkt. (jeden raz w semestrze) 



14) Godne reprezentowanie szkoły swoją postawą, zachowaniem, słownictwem, strojem 

– od 5 do 10 pkt. 

15) Efektywne pełnienie funkcji w szkole – od 5 do 20 pkt. (jeden raz w semestrze) 

16) Efektywne pełnienie funkcji w klasie – od 5 do 10 pkt. (jeden raz w semestrze) 

17) Praca na rzecz szkoły – np. pomoc podczas szkolnej imprezy lub akcji charytatywnej 

– od 2 do 10 pkt. 

18) Praca na rzecz klasy np. wykonywanie gazetek – od 2 do 10 pkt. 

19) Zbiórka surowców wtórnych – od 2 do 10 pkt. (jeden raz w semestrze) 

20) Pomoc kolegom w nauce – od 2 do 15 pkt. 

21) Punktualność – 10 pkt. (jeden raz w semestrze; jedno spóźnienie anuluje możliwość 

uzyskania tych punktów) 

22) Kultura osobista (kultura słowa, estetyczny wygląd, higiena osobista, pozytywny 

wpływ na kolegów) – od 5 do 15 pkt. 

23) Przygotowanie pomocy niepodlegającej ocenie z przedmiotu – od 5 do 20 pkt. 

24) Występy podczas uroczystości szkolnych – od 5 do 20 pkt. 

25) Premia za brak uwag negatywnych – 20 pkt. (jeden raz w semestrze) 

26) Premia za 100% frekwencję – 20 pkt. (jeden raz w semestrze) 

27) Premia za 90 - 99% frekwencję – 10 pkt. (jeden raz w semestrze) 

28) Punkty do dyspozycji nauczyciela przedmiotu za zachowania pozytywne 

nieuwzględnione w systemie oceniania – 1 do 10 pkt. 

 

 

Zachowania negatywne (punktacja ujemna): 

1) Przynoszenie ujmy szkole swoją postawą, zachowaniem, słownictwem (w środowisku 

szkolnym i poza nim) – od 5 do 20 pkt. 

2) Przeszkadzanie na lekcjach – od 5 do 10 pkt. 

3) Brak materiałów, przyrządów, przyborów itp. do lekcji – 2 pkt. 

4) Odpisywanie i dawanie odpisywać zadań domowych – od 1 do 5 pkt. 

5) Nieodpowiednie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób – 

od 5 do 20 pkt. 

6) Wulgarne słownictwo, zaczepki słowne, arogancja, bezczelność, ubliżanie innym 

uczniom – od 10 do 20 pkt. 

7) Zaczepki fizyczne i bójki – od 10 do 20 pkt. 

8) Niszczenie sprzętu szkolnego i innych rzeczy – od 10 do 20 pkt. 



9) Przynoszenie przedmiotów niebezpiecznych (zagrażających otoczeniu) –  10 pkt. 

10) Niewłaściwe zachowanie na imprezach, wycieczkach, wyjściach grupowych – od 5 do 

10 pkt. 

11) Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy np. przebywanie w miejscach 

niedozwolonych, korzystanie z rowerów itp – 5 pkt. 

12) Niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasowego – 5 pkt. 

13) Nieprzestrzeganie obowiązku noszenia schludnego stroju uczniowskiego  – od 5 do 20 

pkt. (każdorazowo) 

14) Zaśmiecanie otoczenia –  5 pkt. 

15) Kłamstwo, oszustwo, niedotrzymanie obietnic wobec nauczyciela np. podrabianie 

podpisów, fałszowanie usprawiedliwień – od 5 do 10 pkt. 

16) Brak obuwia zmiennego, każdorazowo –  2 pkt. 

17) Fotografowanie, filmowanie i upublicznianie materiałów z udziałem innych osób bez 

ich zgody – od 10 do 20 pkt. 

18) Korzystanie z urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela –  5 pkt. 

19) Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, jawne wagary, za każdą opuszczoną lekcję 

– 5 pkt. 

20) Wyjście bez zgody nauczyciela poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji – 

każdorazowo – 10 pkt. 

21) Celowe spóźnianie się na lekcje, każdorazowo – 2 pkt. 

22) Wyłudzanie pieniędzy – 40 pkt. 

23) Kradzież – 40 pkt. 

24) Picie alkoholu – 40 pkt. 

25) Palenie papierosów i e-papierosów– 40 pkt. 

26) Punkty do dyspozycji nauczyciela przedmiotu za zachowania negatywne 

nieuwzględnione w systemie oceniania – 1 do 10 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przeliczanie ocen na punkty wg średniej oceny nauczycieli: 

 

Zachowanie Średnia ocena nauczycieli 

      (w tym wychowawcy) 

Punkty do wpisania do 

dziennika 

(Zbiorcza ocena semestralna 

nauczycieli) 

wzorowe od 5,51 i wyżej 30 pkt 

 

bardzo dobre 
od 5,01 do 5,50 20 pkt 

od 4,51 do 5,00 15 pkt 

 

dobre 
 

od 4,01 do 4,50 10 pkt 

od 3,51 do 4,00 5 pkt 

 

poprawne 

od 3,01 do 3,50 0 pkt 

od 2,51 do 3,00 -5 pkt 

 

nieodpowiednie 

od 2,01 do 2,50 - 10 pkt 

od 1,51 do 2,00 -15 pkt 

naganne od 0 do 1,50 -20 pkt 

 

 

Przeliczanie ocen na punkty wg średniej oceny klasy i samooceny danego ucznia: 

 

Zachowanie Średnia ocena klasy 

i samoocena ucznia 

Punkty do wpisania na 

dziennika 

(Zbiorcza ocena 

semestralna klasy 

i samoocena ucznia) 

wzorowe od 5,51 i wyżej 12 pkt 

bardzo dobre od 5,01 do 5,50 10 pkt 

od 4,51 do 5,00 8 pkt 

dobre od 4,01 do 4,50 6 pkt 

od 3,51 do 4,00 4 pkt 

poprawne od 3,01 do 3,50 2 pkt 

od 2,51 do 3,00 0 pkt 

nieodpowiednie od 2,01 do 2,50 - 2 pkt 

od 1,51 do 2,00 -4 pkt 

naganne od 0 do 1,50 -6 pkt 

 

 



Przeliczenie punktów na semestralne i roczne oceny zachowania: 

 

 

Zachowanie 

Liczba punktów 

na I semestr 

Liczba punktów 

na  II semestr 

 

wzorowe 300 i więcej 500 i więcej 

bardzo dobre 200 - 299 350 - 499 

dobre 100 – 199 200 - 349 

poprawne 75 - 99 150 - 199 

nieodpowiednie 50 - 74 100 - 149 

naganne 49 i mniej 99  i mniej 

   

 

33. Ocena niedostateczna lub dopuszczająca z przedmiotu lub/oraz uzyskanie w I semestrze 15 

pkt. „na minus”, a w II – 25 pkt. uniemożliwia otrzymanie wzorowego zachowania. Ocena 

niedostateczna z przedmiotu lub/oraz uzyskanie w I semestrze 25 pkt. „na minus”, a w II -  

35 pkt. uniemożliwia otrzymanie bardzo dobrego zachowania. 

34. Otrzymanie mniej niż 20 pkt. w kategorii „Zbiorcza ocena nauczycieli” uniemożliwia 

otrzymanie wzorowego zachowania.  

35. W przypadku, gdy uczeń ma więcej niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych (lub 

spóźnień), otrzymuje ocenę zachowania o jeden stopień niższą, a każde następne 10 godzin 

powoduje kolejne obniżanie oceny o jeden stopień.   

36. Ocena za II semestr jest równocześnie oceną roczną. 

37. Spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów wpisywane są na bieżąco przez nauczycieli 

i wychowawców do dziennika w zakładkę ZACHOWANIE. 

38. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zająć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

39. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

40. Od rocznej oceny zachowania uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania.  

 

 

SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE 

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

41. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na określeniu przez 

nauczycieli i specjalistów wspierających rozwój dziecka poziomu i postępów na miarę ich 



możliwości rozwojowych w stosunku do wymagań programu edukacyjnego oraz na 

formułowaniu oceny opisowej. 

42. Ocenie podlega zasób wiadomości i umiejętności życiowych, wkład pracy, wysiłek 

i zaangażowanie w zakresie: funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki, 

wychowania fizycznego i religii. 

43. Cele systemu oceniania: 

1) system służy rozpoznawaniu przez nauczycieli i specjalistów wspomagających rozwój 

ucznia poziomu i postępów na każdym etapie edukacyjnym; 

2) daje możliwość porównywania osiągnięć uczniów ze standardami wymagań i osiągnięć 

określonymi w podstawie programowej w okresie ich pobytu w szkole podstawowej; 

3) wspomaga nauczycieli przy planowaniu i opracowywaniu programów w zakresie 

działalności dydaktyczno – wychowawczo – rewalidacyjnej uwzględniając potrzeby, 

możliwości i własne tempo rozwoju ucznia; 

4) dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach; 

5) umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji pracy z uwzględnieniem 

specyficznych form i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

44. Ogólne zasady funkcjonowania systemu oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) diagnozę aktualnego poziomu rozwoju oraz sporządzanie na jej podstawie 

indywidualnego profilu funkcjonowania każdego ucznia; 

b) sporządzanie diagnozy funkcjonalnej ucznia na podstawie informacji uzyskanych 

w efekcie wieloaspektowej specjalistycznej diagnozy oraz zgromadzonych 

informacji o uczniu i jego środowisku domowym; 

c) ocenianie bieżące odbywa się poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych 

i negatywnych w postaci znaczków i symboli czytelnych i zrozumiałych dla ucznia; 

d) ocenianie zachowania, które określa, w formie pisemnej, stopień przyswojenia zasad 

wychowawczych ujętych w programie edukacyjno-terapeutycznym; 

e) monitorowanie rozwoju uczniów poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag 

dotyczących obserwowanych zmian; 



f) ustalanie, w formie opisowej, semestralnej oceny klasyfikacyjnej podsumowującej 

osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w programie nauczania 

z uwzględnieniem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego; 

g) ustalanie, w formie opisowej, rocznej oceny klasyfikacyjnej podsumowującej 

osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w programie nauczania 

z uwzględnieniem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego; 

h) gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o uczniach; 

i) ustalanie przez wychowawcę i rodzica (prawnego opiekuna) warunków i sposobów 

przekazywania im informacji o postępach i trudnościach ich dziecka w nauce. 

45. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonowania ucznia powstaje w wyniku współpracy: 

wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotowych, specjalistów. 

46. Podstawowym narzędziem diagnozy pedagogicznej jest obserwacja. 

47. Dla każdego ucznia tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 

(IPET), który zawiera: 

1) dane personalne ucznia; 

2) wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu; 

3) cele ogólne i szczegółowe dotyczące poszczególnych sfer aktywności życiowej ucznia 

(zgodnie z diagnozą) oraz sposób ich realizacji; 

4) zgodę rodziców na realizację programu; 

5) podpis osoby odpowiedzialnej za opracowanie i realizację programu. 

48. IPET zawiera cele i zadania edukacyjne wynikające z diagnozy funkcjonalnej oraz treści 

do realizacji przez uczniów. 

49. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, wchodzą 

w skład Szkolnego Zestawu Programów Nauczania obowiązującego w szkole. 

50. Podstawą do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych jest 

diagnoza funkcjonalna dokonana na podstawie obserwacji. 

51. W tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych biorą udział 

wszyscy nauczyciele pracujący z danym uczniem. 

52. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jest opracowywany do 30 września 

danego roku szkolnego. 

53. Diagnoza funkcjonalna wyznacza sferę najbliższego rozwoju poszczególnych uczniów 

w każdej kategorii sprawności i umiejętności. Na tej podstawie formułowane są cele 



ogólne i szczegółowe dotyczące poszczególnych sfer aktywności życiowej ucznia, które 

zostaną zawarte w IPET. 

54. Nauczyciele spotykają się w zespołach w celu dokonania oceny efektów realizacji 

Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Spotkania zespołów 

nauczycielskich odbywają się przynajmniej dwa razy w każdym semestrze. 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

55. W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen: 

1) ocena opisowa (adresatem są rodzice) według dowolnie wybranego przez nauczyciela 

wzorca; 

2) ocena słowna adresowana do ucznia w trakcie prowadzonych zajęć w najbardziej 

odpowiednim momencie: 

a) ocena niezaplanowana, spontaniczna, połączona z gestem, uśmiechem; 

b) ocena o charakterze wspierającym, zachęcającym do kontynuowania pracy; 

c) wsparta radą bądź wskazówką, uznaniem; 

3)  ocena symboliczna w postaci znaczków podczas zajęć, ćwiczeń i innych prac. 

56.  Oceniając słownie lub opisowo nauczyciel stara się, aby ocena: 

1) uwzględniała postęp na miarę możliwości dziecka; 

2) wskazywała wkład pracy, wysiłek, zaangażowanie; 

3) dotyczyła sytuacji, zachowania, nie zaś dziecka jako osoby; 

4) angażowała do samooceny; 

5) inicjowała sprzężenie zwrotne – zarówno ze strony ucznia jak i jego rodziców. 

57. Tryb oceniania: 

1) ocenę opisową dokonuje się dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej; 

2) zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy; 

3) ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, który bierze pod uwagę również 

opinię o uczniu innych nauczycieli i pracowników szkoły. 

4) wychowawca uwzględnia aktualny stan emocjonalny ucznia niezależny od jego woli 

wynikający z deficytów w rozwoju emocjonalnym. 

58.  Zasady komunikowania się z rodzicami: 

1) nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców (prawnych opiekunów) 

o sposobach oceniania i systemie dokonywania oceny ustnej i opisowej;  



2) ustala się formy przekazu informacji: 

a) zebranie ogólne minimum 2 razy w semestrze; 

b) konsultacje dla rodziców; 

c) rozmowy indywidualne, telefoniczne; 

d) spotkania okazjonalne, uroczystości; 

e) kontakty z dyrektorem. 

 

 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

§47 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

określonym w planie pracy szkoły. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania – wychowawca klasy. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny 

opisowej klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. Tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca klasy informuje ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Obowiązkiem nauczycieli poszczególnych przedmiotów jest poinformowanie wychowawcy 

klasy o przewidywanych ocenach niedostatecznych.  



8. Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca klasy informuje ucznia 

i pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych lub nieklasyfikowaniu. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

10. Podstawa sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50 % obecności na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych.  

11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

12. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, którym mowa w ust. 13 pkt 2) nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

i wychowanie fizyczne. 

14. Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

i wychowawca klasy informują ucznia i pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o braku podstaw do klasyfikowania. 

15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć  

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany”/ „nieklasyfikowana”. 

 

 

PROCEDURY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU EGZAMINU    

KLASYFIKACYJNEGO 

 

17. Uczeń lub rodzic ucznia składa pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego następnego dnia po otrzymaniu informacji o nieklasyfikowaniu. 



18. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

19. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności oraz realizujących indywidualny tok nauczania lub spełniających obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez 

dyrektora szkoły. 

20. W egzaminie mogą uczestniczyć rodzice ucznia, wychowawca klasy lub przedstawiciel 

Rady Rodziców, jednakże bez prawa głosu. 

21. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, a z przedmiotów takich 

jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne (technika), wychowanie fizyczne i zajęcia 

komputerowe (informatyka) ma  przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

22. Pytania egzaminacyjne zaproponowane przez egzaminatora i zatwierdzone przez 

przewodniczącego komisji obejmują materiał nauczania programowo realizowany 

w klasie, do której uczęszczał uczeń. 

23. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne 

ucznia i krótką informację o jego ustnych odpowiedziach (zadaniach praktycznych). 

Protokół stanowi załącznik do protokołu klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i arkusza 

ocen ucznia. 

24. Z wynikiem pracy komisji zostaje zapoznany uczeń i rodzic, potwierdzając 

to  własnoręcznym podpisem w protokole. 

25. Wynik egzaminu uważa się za ostateczny. 

 

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI, EGZAMIN POPRAWKOWY 

ORAZ PONOWNE USTALENIE OCENY ZACHOWANIA 

§48 

 
1. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić do dyrektora o przeprowadzenie 

sprawdzianu wiedzy i umiejętności, egzaminu poprawkowego z zajęć edukacyjnych lub 

ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania.  

2. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od ustalonej przez nauczyciela 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli jest ona ich zdaniem zaniżona. 

3. Prawo do sprawdzianu wiedzy i umiejętności nie przysługuje uczniowi, który otrzymał 

więcej niż jedną ocenę niedostateczną z obowiązujących przedmiotów nauczania. 



4. Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na sprawdzian 

wiedzy i umiejętności w wypadku, gdy uczeń otrzymał 2 oceny niedostateczne. 

5. Ustalona przez nauczyciela roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego, a w uzasadnionych przypadkach do 

dwóch. 

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły (po rocznej naradzie 

klasyfikacyjnej) w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do oceny. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

9. Uczeń może złożyć podanie o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania, jeżeli uzyskał mniej 

niż 50 punktów „na minus”. 

 

 

PROCEDURY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU SPRAWDZIANU WIEDZY 

I UMIEJĘTNOŚCI 

 

10. Nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń lub 

rodzice (prawni opiekunowie) występują do dyrektora szkoły z pisemną prośbą 

o przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych. 

11. Wychowawca klasy informuje pisemnie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o trybie 

składania egzaminu. 

12. Dyrektor szkoły powołuje komisję. 

13. W egzaminie mogą uczestniczyć rodzice ucznia, wychowawca klasy lub przedstawiciel 

Rady Rodziców, jednakże bez prawa głosu. 

14. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z prac komisji. 

15. Sprawdzian wiadomości i umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej, 

a z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne (technika), wychowanie 

fizyczne i zajęcia komputerowe (informatyka) ma  przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

16. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji 

w porozumieniu z członkiem komisji. 

17. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń. 

18. Komisja na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiedzy i umiejętności może: 



1) podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 

2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku.  

19. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, do którego 

dołącza się prace pisemne ucznia i krótką informację o jego ustnych odpowiedziach 

(zadaniach praktycznych). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. Z wynikiem pracy komisji zostaje zapoznany uczeń i rodzic, potwierdzając to 

własnoręcznym podpisem w protokole. 

21. Wynik egzaminu uważa się za ostateczny. 

22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora 

szkoły. 

 

 

PROCEDURY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU EGZAMINU                     

POPRAWKOWEGO 

 

23. Nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń lub 

rodzice (prawni opiekunowie) występują do dyrektora szkoły z pisemną prośbą 

o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z zajęć edukacyjnych. 

24. Wychowawca klasy informuje pisemnie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o trybie 

egzaminu poprawkowego. 

25. Nauczyciel uczący danego przedmiotu jest zobowiązany pisemnie poinformować ucznia 

o zakresie materiału, obejmującego egzamin.  

26. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły.  

27. W egzaminie mogą uczestniczyć rodzice ucznia, wychowawca klasy lub przedstawiciel 

Rady Rodziców, jednakże bez prawa głosu. 

28. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z prac komisji na 

własną prośbę. 

29. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, a z przedmiotów takich 

jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne (technika), wychowanie fizyczne i zajęcia 

komputerowe (informatyka) ma  przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

30. Pytania egzaminacyjne zaproponowane przez egzaminatora i zatwierdzone przez 

przewodniczącego komisji obejmują materiał nauczania programowo realizowany 

w klasie, do której uczęszczał uczeń. 



31. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne 

ucznia i krótką informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

32 Z wynikiem pracy komisji zostaje zapoznany uczeń i rodzic, potwierdzając to 

własnoręcznym podpisem w protokole. 

33. Wynik egzaminu uważa się za ostateczny. 

34. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora 

szkoły. 

35. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć. 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY 

ZACHOWANIA 

 

36. Nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń lub 

rodzice (prawni opiekunowie) występują do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o ponowne 

ustalenie oceny zachowania. 

37. Wychowawca klasy informuje pisemnie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o trybie 

ponownego ustalenia oceny zachowania. 

38. Dyrektor szkoły ustala skład komisji, który określony jest ustawą. 

39. W celu przedstawienia własnych opinii, w pracach komisji uczestniczą rodzice ucznia i sam 

uczeń jednak bez prawa głosowania. 

40. Przy ponownym ustaleniu oceny zachowania komisja: 

1) wysłuchuje opinii: ucznia, rodzica ucznia, przedstawiciela RSU, przedstawiciela Rady 

Rodziców oraz wychowawcy, 

2) bierze pod uwagę (analizuje) uwagi wpisywane do dziennika na bieżąco przez 

nauczycieli, 

3) analizuje stosunek ucznia do regulaminu oceniania zachowania i regulaminu 

zachowania się ucznia na terenie szkoły. 

41. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

42. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 



43. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

44. Z wynikiem pracy komisji zostaje zapoznany uczeń i rodzic, potwierdzając to 

własnoręcznym podpisem w protokole. 

 

 

REGULAMIN PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 

§49 

 

 
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować na piśmie do 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 

informacji o przewidywanych dla niego semestralnych lub rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem. 

3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

1) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

3) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym 

semestrze uzyskał oceny pozytywne, 

4) średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w danym 

semestrze jest wyższa o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny, 

5) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach 

przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania tylko 

o ocenę najwyższą). 

6) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidywana przez nauczyciela. 



4. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. 

Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

5. We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń. 

6. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzającej, który musi nastąpić 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

7. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 

8. Praca sprawdzająca obejmuje: 

1) formę pisemną, 

2) formę ustną, 

3) w przypadku muzyki, plastyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć 

komputerowych) lub zajęć wychowania fizycznego mogą być również zadania 

praktyczne (o wyborze metody decyduje nauczyciel przedmiotu). 

9. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń. 

10. Pracę sprawdzającą przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

11. Na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) w roli obserwatora może wystąpić: 

dyrektor szkoły, inny nauczyciel przedmiotu lub rodzic (opiekun prawny). 

12. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał minimum 

90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli 

warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 

13. Z przebiegu pracy sprawdzającej nauczyciel sporządza notatkę, w której: podaje termin 

pracy oraz jej temat, określa przedmiot i zakres materiału, podaje ocenę pracy oraz zestaw 

pytań, które załącza do dokumentacji, uzasadnia ustaloną ocenę. 

14. Uczeń swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleń. 

15. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ OCENY ZACHOWANIA NIŻ 

PROPONOWANA PRZEZ WYCHOWAWCĘ. 

 

16. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę rocznej 

oceny zachowania. 

17. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek 

o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. 



18. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie do 2 dni po ustaleniu przez wychowawcę 

oceny zachowania. 

19. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawcą w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

20. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

21. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy 

wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie. 

22. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica 

(opiekuna prawnego) danego ucznia. 

23. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę 

opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 

24. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która zawiera: 

termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do 

podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy osób biorących udział 

w rozmowie. 

25. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

 

 

 

PROMOWANIE 

§50 

 
1. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych 

przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-

pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

4. Uczeń klas IV-VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 



bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjna zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

9. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie 

szkolnym zamieszczając klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia........... promowany 

warunkowo do klasy..........” 

10. Przepisu punktu 5. nie stosuje się w stosunku do uczniów klasy VIII. 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

§51 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących edukację w szkole 

podstawowej. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej przez kolejne trzy dni: 

1) egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, 

2) egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, 

3) egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

4. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch terminach: głównym (kwiecień) i dodatkowym 

(czerwiec). 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił w terminie głównym do 

egzaminu lub przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów, przystępuje do 

egzaminu w terminie dodatkowym w szkole, w której jest uczniem. 

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 



7. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne wytyczne 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 

 ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

§ 52 
 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz Ceremoniał Szkolny. 

2. Ceremoniał Szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem 

uczniów i Pocztu Sztandarowego z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń 

w życiu szkoły. 

3. Do najważniejszych uroczystości tworzących Ceremoniał Szkolny zaliczamy: 

1) obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających 

z kalendarza historycznego, 

2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

3) pasowanie na ucznia, ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

4) Dzień Patrona. 

4. Najważniejsze symbole szkolne: 

1) sztandar, który wprowadzany jest przez Poczet Sztandarowy podczas ważnych 

uroczystości szkolnych, 

2) hymn szkoły. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące obchodów uroczystości z użyciem Sztandaru Szkoły 

znajdują się w Ceremoniale Szkolnym, który jest odrębnym dokumentem. 

 

 

 

§ 53 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej, przedstawiającej orła z napisem w otoku Szkoła 

Podstawowa Nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi. 

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się 

nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi. 

 

 

 

 

 



§ 54 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez budżet państwa oraz samorząd gminy. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 55 

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym. 

 

 

 

 


