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STATUT 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 

 

IM. K. ZAKRZEWSKIEGO 

 

W POZNANIU 

 

UL. STAROŁĘCKA 142 

 

 

Podstawy prawne statutu: 

 

Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. 

zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                     

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 843). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Z 2001 r. Nr 61,poz.624            

z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 2012 r. poz. 977); 

 Innych aktów prawnych wydanych na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty. 
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Rozdział 1.  Nazwa i typ szkoły. 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego. 

2. Siedzibą szkoły jest obiekt położony  przy ul. Starołęckiej 142, 61-341 Poznań. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest  Miasto Poznań, a organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

4.  Cykl kształcenia w  Szkole obejmuje: 

1) 1 rok wychowania przedszkolnego 

2) 6 lat nauki w szkole podstawowej. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła  zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju oraz 

przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz dobra, prawdy i piękna. 

2. Szkoła: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie, 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,                       

w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być za zgodą kuratora oświaty 

zatrudniona osoba nie będąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora 

szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć, 

4) zapewnia uczniom i rodzicom opiekę i pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 

5) na prośbę rodziców uczniów organizuje naukę etyki, 

6) umożliwia kształcenie w zakresie technologii informacyjnej i zabezpiecza przed dostępem               

z Internetu treści niepożądanych. 

 

 

§ 3  

 

1. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne                 

i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 
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2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki 

w szkołach gimnazjalnych. 

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 4 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Szkole  – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawowa nr 63 w Poznaniu 

2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) 

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć organ działający w Szkole Podstawowej  nr 63                         

w Poznaniu, a Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców to organy działające                      

w szkole. 

5. Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców. 

6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole, 

7. Organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Poznań, 

8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to 

rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

2. Wzory stosowanych pieczęci i stempli znajdują się w rejestrze prowadzonym w sekretariacie 

Szkoły . 

3. Szkoła posiada numer NIP i REGON. 
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Rozdział  2. Rekrutacja uczniów. 

 

§ 6 

 

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej 

na podstawie zgłoszenia rodziców. 

2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.                             

W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,              

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 

lokalnych potrzeb. 

3. Terminy rekrutacji podaje i określa organ prowadzący szkołę. 

4.Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej obejmuje dzieci w wieku określonym  w odrębnych przepisach. 

3.Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,               

w którym dziecko kończy sześć lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 

  

 

Rozdział 3. Organa szkoły. 

 

§ 7 

1. Organa szkoły: 

 1) dyrektor szkoły 

 2) rada pedagogiczna 

 3) rada rodziców 

 4) samorząd szkolny 

2. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora, jeśli liczba oddziałów wynosi co najmniej 12. 

3. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

4. Dyrektor powołuje zespół kierowniczy, w skład którego wchodzą wicedyrektor, 

przewodniczący zespołów samokształceniowych  oraz pedagog i psycholog. 
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§ 8 

 

Dyrektor szkoły 

 

Dyrektor Szkoły wyłoniony jest w drodze konkursu przez Organ Prowadzący. 

1. Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie                      

w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania,  

3) sprawuje nadzór pedagogiczny i co najmniej raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej 

wnioski z pełnionego nadzoru , 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, 

niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, 

6) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz 

organu prowadzącego, 

7) kieruje polityką kadrową, zatrudnia i zwalnia pracowników niepedagogicznych                    

i nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad 

określonych odrębnymi przepisami, 

9) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom, 

10) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym, 

11) koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie                                     

z odrębnymi przepisami, 

12) opracowuje arkusz organizacyjny placówki i przedstawia go do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu, 

13) opracowuje plan pracy szkoły wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników 

z pełnionego nadzoru pedagogicznego, 

14) na wniosek nauczyciela po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną wpisuje program 

nauczania do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, 

15) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

16) kontroluje spełnianie obowiązku przedszkolnego i szkolnego, 
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17) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów, 

18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły, 

19) dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki 

organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

20) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi                    

i kontrolującymi, 

21) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły, 

22) prowadzi dokumentację pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami, 

23) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, 

24) współpracuje ze związkami zawodowymi na podstawie odrębnych przepisów, 

25) przestrzega przepisów BHP, 

26) wydaje polecenia służbowe, 

27) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

28) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu  klasy szóstej; 

29) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

ucznia; 

30) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

31) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

32) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest zobowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

2. Dyrektor szkoły wydaje decyzje w sprawie: 

1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego, 

2) ustalenia czasu trwania stażu, 

3) powierzenia funkcji opiekuna stażu, 

4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu, 
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6) przyjęcia regulaminu pracy, 

7) odmowy nadania stopnia awansu zawodowego, 

8) spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, 

9) nauczania indywidualnego ucznia, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

10) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć, 

11) udziela urlopu dla poratowania zdrowia i macierzyńskiego. 

3. Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów  i szkolny zestaw podręczników, 

obowiązujący przez trzy lata. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. Jeśli stanowiska 

wicedyrektora nie utworzono, dyrektora zastępuje inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez 

organ prowadzący. 

 

§ 9 

 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

2. Jest organem realizującym założenia szkoły dotyczące kształcenia, wychowania  i opieki nad 

młodzieżą. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach 

rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, a uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenie wyników klasyfikacji                                             

i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji  i eksperymentów pedagogicznych, 
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

 

7. 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 szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                     

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje programów nauczania do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, 

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.                         

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

9. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby 

naruszyć dobro uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

§ 10 

 

Rada Rodziców 

 

1. Rodzice są głównym partnerem Szkoły w realizacji procesu wychowawczego i ponoszą 

odpowiedzialność za postawy i zachowanie swych dzieci.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

spraw oświatowych, 

2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 
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3) podejmowanie działań na rzecz stałej poprawy wyposażenia i zasobów materialnych 

szkoły, 

4) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

5) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści                        i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                                 

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

7) uchwalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem 

Szkoły. 

Wybór, kompetencje, zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. 

 

§ 11 

 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Jest reprezentantem ogółu uczniów wybieranym w tajnym i powszechnym głosowaniu                           

w pierwszym miesiącu nauki 

2. Samorząd Uczniowski działa według regulaminu, który zgodny jest ze statutem szkoły 

3. Samorząd Uczniowski bierze czynny i aktywny udział w działalności szkoły, która dotyczy 

realizacji praw uczniów takich jak: 

1) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające rozwijanie własnych zainteresowań, 

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

3) prawo organizowania działalności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, rozrywkowej                         

w porozumieniu z opiekunem samorządu 

4. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Członkowie samorządu mogą na zaproszenie opiekuna, dyrektora uczestniczyć                                           

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział  4. Cele i zadania szkoły. 
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§12 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, uwzględniające program 

wychowawczy i profilaktyczny, szkolny zestaw programów nauczania zatwierdzany przez Radę 

Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii uczniów i rodziców a w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

3) realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania. 

2. Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne zainteresowanie, 

uzdolnienia i predyspozycje. 

3. Zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz inne czynniki. 

4. Stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania 

współczesnych systemów  wymiany i upowszechniania informacji. 

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych                    

w Programie Wychowawczym Szkoły: 

1) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych 

tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, 

norm współżycia, 

2) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich                         

i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku  z tym do świadomego, 

aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju, 

3) kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność 

fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, 

racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego, 

4) kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka 

oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły                                           

i społeczeństwa, 

5) rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich. 

6. Sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły,                                     

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie                                         

z Programem Profilaktyki Szkoły. 

7. Ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WSO zgodnego z obowiązującymi przepisami 

prawa. 



 11 

8. Organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami                                      

i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

 

§ 13 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych następuje  poprzez: 

1) realizowanie programów przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe w taki 

sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości uczniów, natomiast wszystkim 

chętnym, aktywnym i zdolniejszym umożliwia się rozwój zindywidualizowany, co do 

tempa i kierunku w ramach , 

2) integrację wiedzy nauczanej przez edukację wczesnoszkolną i kształcenie zintegrowane                      

w klasach I-III, 

3) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania, 

4) stosowanie jednolitych podstaw oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wg 

WZO, 

5) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kołach 

przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz udział w konkursach, 

w miarę możliwości szkoły, 

6) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, poprzez zajęcia organizowane 

według obowiązujących przepisów, 

7) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

8) organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

9) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracę                                           

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Komendą Policji, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, według odrębnych przepisów, 

10) realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,                                              

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, według odrębnych przepisów. 
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Rozdział  5. Organizacja pracy szkoły. 

 

§ 14 

 Organizacja pracy szkoły  

 

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

świątecznych i ferii zimowych oraz letnich będą określane corocznie zarządzeniami i zmianami                   

w przepisach MEN i KO. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowywania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku                  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się                      

w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych. 

2a. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

3. Jednostką organizacyjną jest oddział (klasa) uczniów, którzy w danym roku uczą się wszystkich 

przedmiotów zgodnie z planem nauczania  i wybranym programem. Oddziały, liczące więcej niż 

24 uczniów, dzielone są na grupy na przedmiotach: zajęcia komputerowe, język obcy. Na 

wychowaniu  fizycznym dzielone są oddziały liczące powyżej 26 uczniów. 

3a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

3b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- 

III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3a. 

3c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę określoną w ust. 3a   

3d. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

3e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 3c i 3d,               

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

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

3f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 
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3g. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 3a do 3f dotyczą klas II natomiast w roku szkolnym 

2016/2017 obowiązywać będą również w klasie III szkoły podstawowej. 

4. Organizację stałych i nadobowiązkowych godzin określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 

przez radę pedagogiczną, zgodnie z zasadami higieny pracy  i ochrony zdrowia. 

5. W klasach I-III dyrektor ustala ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy 

dzienny plan zajęć ustala wychowawca. 

6.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 

45 minut. 

6a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 

do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6b. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I- III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

7. Dokonywanie podziału oddziałów klasowych odbywa się w trybie zleconym przez dyrektora 

szkoły. 

8. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań. Nauczyciele prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne opracowują program zajęć, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe 

uczniów oraz ich zainteresowania. 

9. Kształceniem specjalnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku 

szkolnego w placówce specjalnej. 

10. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą zorganizowania nauki w formie nauczania 

indywidualnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

11. Szkoła zapewnia uczniom (w miarę możliwości) odpłatnie spożycie obiadu oraz ciepłego 

napoju. 

12. W szkole jest biblioteka wraz z czytelnią. Traktowana jest jako pracownia szkolna służąca 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu metodycznemu nauczycieli                      

i popularyzacji wiedzy czytelniczej i pedagogicznej. Z biblioteki korzystają uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy szkoły. Wypożyczają książki poza bibliotekę. Jest też prowadzone 

przysposobienie czytelniczo-informacyjne w formie lekcji bibliotecznych. 

12a. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1)  praca pedagogiczna; 

2)  udostępnianie zbiorów (książek i innych źródeł informacji); 

3)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
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źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) indywidualne doradztwo w doborze lektur; 

5) pomoc w samokształceniu; 

6) realizacja programu ścieżki czytelniczo-medialnej; 

7) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

9) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych oddziałów 

klas. 

12b. Praca wychowawcza z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów wychowawczych 

poprzez włączanie się do działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, ekologii, przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

12c. Praca organizacyjna: 

1) gromadzenie i ewidencja zbiorów; 

2) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych; 

3) organizacja warsztatu informacyjnego ( katalogowanie); 

4) współpraca z innymi bibliotekami. 

 

13. Szkoła organizuje świetlicę szkolną dla dzieci, które muszą dłużej zostawać                                         

w szkole ze względu na czas pracy rodziców i dojazdy do szkoły. Formy pracy świetlicy są 

corocznie określane w planie pracy świetlicy. 

14. Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danej klasy podczas 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe zorganizowanie zastępstwa. 

14a. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25. 

14b. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

15. Szkoła posiada gabinet higienistki szkolnej. 

16. Szkoła posiada salę gimnastyczną, która jest zarazem aulą. 

17. Szkoła zabezpiecza odzież uczniowską w szatniach, które znajdują się przy klasach. 

18. Szkoła zatrudnia pedagoga/psychologa szkolnego, który współuczestniczy w realizacji zadań 

opiekuńczo-wychowawczych wg corocznie opracowywanego planu. 
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19. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, udzielana na terenie 

szkoły, przedszkola, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności : 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się ; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

9) z niepowodzeń edukacyjnych 

10) z zaniedbań środowiskowych (…) 

11) z trudności adaptacyjnych (…) 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli                         

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 

Dyrektor ustala sposoby, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form 

pomocy. 

20. W zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej istnieje stała współpraca                                       

z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną tj. np. z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, poradnią zdrowia psychicznego, świetlicą środowiskową itp. 

21. W ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w przypadku 

niezadowalających efektów pracy z dzieckiem, za zgodą rodziców, dziecko jest kierowane na 

badania do poradni. 

Badania mają na celu: 

1) określenie form i sposobów pomocy uczniom w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

2) wydanie opinii i orzeczeń dotyczących: 

3) wcześniejszego przyjęcia do szkoły, 

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, do 

indywidualnych potrzeb ucznia, 
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5) objęcia ucznia nauką w zespole wyrównawczym, czy korekcyjno-kompensacyjnym w celu 

likwidacji zaległości w opanowaniu materiału 

6) przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu pod koniec klasy VI w warunkach i formie 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia. 

7) wydawanie orzeczeń dotyczących: 

8) konieczności objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym, 

-  skierowania do kształcenia specjalnego. 

21a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku 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 

specjalistyczne, 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, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych                  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

21b. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej                                    

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

22. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w budynku wg obowiązującego grafiku,  

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych  i nadobowiązkowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

3) omawianie przez wychowawców i innych nauczycieli zasad bezpieczeństwa,  

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-IV, a w szczególnych 

przypadkach dzieciom z klas V-VI,  

5) szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

6) stosowanie ogólnych przepisów BHP w klasach, salach i pracowniach uczniowskich,  



 17 

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz 

przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową,  

8) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i stałej 

czystości,  

9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,  

10) różnorodność zajęć w każdym dniu.  

 

§ 14a. 

 

Pomoc materialna 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w miarę 

posiadanych środków). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i 

motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

 

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,                  

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 
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7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o 

systemie oświaty. 

8. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 

9. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o0 

systemie oświaty. 

10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

11. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego 

na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

12. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy                 

o systemie oświaty. 

13. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

14. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, 

w którym przyznaje się to stypendium. 

15. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz 

zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium. 

16. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom 

oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

17. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 

18. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                           

i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14. 
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§ 14b. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi  

w szkole 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są 

własnością szkoły. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku 

szkolnego: 

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I; 

2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV; 

3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V; 

4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu 

podręcznika . 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki                  

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie 

kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje 

szkole protokół zdawczo- odbiorczy, dom której uczeń został przyjęty. 
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§ 15 

 

Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. 

 

1. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00, są prowadzone w systemie jednozmianowym. 

2. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczą od godz. 7.00 do godz.17.00.                   

3. W trakcie zajęć lekcyjnych, poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę obowiązują ogólne zasady BHP oraz ustalenia dyrektora i wychowawcy. 

4. Każde zajęcia dodatkowe organizowane w szkole lub poza nią należy zgłosić u dyrektora 

szkoły. 

5. W czasie przerw oraz przed pierwszą lekcją pełnione są dyżury nauczycielskie, których celem 

jest troska o bezpieczeństwo dzieci. Corocznie stanowiska nauczycieli dyżurnych i ich zadania 

ustala komisja dyżurów powołana przez Radę Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu. 

6. Bezpośrednią opiekę nad klasą powierza dyrektor nauczycielowi-wychowawcy    na pierwszym 

posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację klasy (dziennik zajęć 

lekcyjnych, arkusze ocen) 

8. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych tylko w przypadku przedstawienia pisemnej 

prośby rodziców. Uczeń, który jest chory, musi być odebrany przez rodziców. 

9. Każdy wychowawca powołuje w klasie trzyosobową Radę Rodziców . 

 

 

 

§ 15a. 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W 

ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI. 

 

1.Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

2.Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz 

wywiadówki. 

3.Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami, w celu wymiany informacji, nie może 

być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 
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4.Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału                     

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym 

terminie. 

5.Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale 

klasy i szkole (Wychowawca opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy 

szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami), 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca zapoznaje rodziców na pierwszej 

wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, 

zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania), 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na wywiadówkach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z 

nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji 

prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci, 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych, 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

1. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 

mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód 

ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 
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Rozdział 6. Prawa i obowiązki pracowników szkoły. 

 

§ 16 

Zadania nauczyciela-wychowawcy: 

 

1.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący i dyrektor szkoły są 

obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 

uprawnienia zostaną naruszone. 

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

jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:  

1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą 

podstawa programową, programem wychowawczym szkoły i profilaktycznym, ponosi 

odpowiedzialność  za jej jakość, 

2) wnioskuje do dyrektora szkoły o wpisanie wybranego przez siebie programu nauczania 

do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, 

3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, 

4) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

5) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, 

6) odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w szkole i poza 

jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp., 

7) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów zgodnie                 

z WZO. 

8) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną , zdrowotną i inną , 

9)  inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym, 

10)podejmuje działania celu eliminowania niepowodzeń szkolnych, 

11) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                                  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12)dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę 

pomieszczeń szkoły, 
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13) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia                       

i uchwały, 

14) korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, 

Rady Pedagogicznej i wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – 

oświatowych, 

15) dąży do pełni własnego rozwoju, 

16) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez 

aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

17) realizuje inne zadania wskazane przez Dyrektora , a wynikające z bieżącej działalności 

placówki, 

18) realizuje zalecenia Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących. 

3. Nauczyciel  ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,  

2) wolność głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 

3) decydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego 

realizacji, w uzgodnieniu z Zespołem Samokształceniowym, 

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,  

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

4. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie                      

z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem. 

2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom 

informacji  o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania, 

3) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością, 

4) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji, 

5) udziału w zespołach Rady Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych                                              

i zadaniowych, współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły. 

5. Zgodnie z projektem organizacji szkoły podstawowej zatrudnia się wychowawców świetlicy. 

6. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą i w jednakowym  stopniu 

odpowiadają za jej funkcjonowanie  

7. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim: 

1) organizacja zajęć wychowawczo – opiekuńczych, 

2) sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu  w świetlicy, 

3) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w świetlicy, 
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4) współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania działań 

wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, 

5) dbałość o wystrój pomieszczeń świetlicy, 

6) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy 

8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25. 

§ 17 

 

Zadania pedagoga szkolnego: 

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom   z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających  z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,               

w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców  i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,  o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia  

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się               

w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 18 

 

Zadania psychologa szkolnego 

 

1. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 
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1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym, 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 

mediacyjnych  i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, 

3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

4)  zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia,  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym                                  

i pozaszkolnym ucznia, 

6)  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających                                                  

z programu wychowawczego szkoły. 

§ 19 

 

Zadania logopedy 

 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej 

i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy                          

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów,  w zależności od 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

 

 

§ 20 
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1. Nauczyciele przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

2. W Szkole funkcjonują zespoły: 

1) Edukacji wczesnoszkolnej 

2) Między przedmiotowy 

3) Wychowawczy. 

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu. 

4. Do zadań zespołu między innymi należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 

3) stymulowanie rozwoju uczniów, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 

materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI 

oraz materiałów ćwiczeniowych; 

6) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

 

§ 21 

 

Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami, wykonując swoją pracę zobowiązani są do 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

Rozdział 7. Uczniowie szkoły. 

 

§ 22 

 

Prawa i obowiązki ucznia: 

 

1.Uczeń ma prawo do: 

1) poszanowania własnej godności, 
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2) nietykalności osobistej, 

3) dostępu do wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania  i zachowania, 

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

5) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą 

fizyczną i psychiczną, do poszanowania godności osobistej i kulturalnego traktowania 

swojej osoby przez wszystkich, 

6) możliwości uzyskania pomocy materialnej, 

7) życzliwości i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych, religijnych, bez naruszania dobra innych osób, 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

10) sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  w nauce, 

11)  pomocy w przypadku trudności w nauce, 

12) możliwości korzystania z poradnictwa psychologicznego bez bezpośredniego zwracania się 

do nauczycieli, 

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

w czasie zajęć (zgodnie z regulaminem każdej pracowni), 

14)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, wyrażania inicjatyw udziału 

w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, 

15) brania udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach zgodnie ze swoimi zdolnościami                  

i chęciami, 

16) odpoczynku w czasie ferii, przerw świątecznych (nie zadaje się prac domowych). 

17) powiadamiania o sprawdzianach obejmujących duży zakres materiału z wyprzedzeniem 

tygodniowym. Ustala się, że można dziennie pisać jeden sprawdzian obszerny, a w ciągu 

tygodnia trzy (nie dotyczy to sprawdzianów przekładanych na prośbę ucznia).                                   

W przypadku oceny negatywnej można uzgodnić z nauczycielem powtórne sprawdzenie 

wiedzy. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a szczególnie: 

1) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez 

nauczyciela do wykonania w domu, zachowanie należytej uwagi w czasie zajęć, nie 

przeszkadzanie innym uczniom podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela, nauczyciel 

powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy 

uczeń zgłosi taki zamiar, 
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2) przestrzegać zasad kultury i współżycia wobec kolegów, nauczycieli, wszystkich 

pracowników, okazywać im szacunek i pomoc, 

3) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

4) odpowiadać za własne bezpieczeństwo, życie, zdrowie i higienę, nie stwarzać sytuacji 

zagrożenia dla siebie i innych, 

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

6) zachowywać się w każdej sytuacji tak, aby godnie reprezentować imię szkoły na jej terenie 

i poza nim, 

7) nosić podczas zajęć szkolnych obowiązujący w szkole strój uczniowski  w sposób godny, 

8) nosić zawsze dzienniczek, aby nauczyciele mogli informować rodziców o bieżących 

postępach w nauce i zachowaniu,  

9) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – 

usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od stawienia się na 

zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka, 

10) uzupełnić treści zajęć, na których uczeń był nieobecny, 

11) przestrzegać zasad współżycia w społeczności szkolnej, a zwłaszcza: 

a) okazywać szacunek wychowawcom i wszystkim pracownikom, 

b) przestrzegać zarządzeń dyrekcji, samorządu i innych nauczycieli, 

c) nie stwarzać swoim zachowaniem sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu sobie                       

i kolegom, 

d) traktować kolegów z szacunkiem i poszanowaniem godności osobistej, 

e) dbać o piękno mowy ojczystej, 

f) przeciwstawiać się objawom wszelkiej brutalności i wulgarności, przemocy 

fizycznej i psychicznej, 

g) szanować cudze poglądy i przekonania, nie wyśmiewać, nie przezywać                               

i wyszydzać, 

h) dbać o zdrowie i higienę, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu,  

i) nie używać środków odurzających, 

j) pomagać i otaczać opieką młodszych kolegów, udzielać pomocy   w nauce 

słabszym i mającym problemy, 
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k)  dbać o porządek i ład wszelkich pomieszczeń, z których korzysta oraz otoczenia 

szkoły, przystanków autobusowych. W przypadku zniszczeń uczeń    i jego rodzice 

ponoszą koszty naprawy. 

l) troszczyć się stale o estetyczny wygląd klasy i szkoły, 

m) na zajęcia przychodzić punktualnie (w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają), 

12) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych przed lekcjami i na zajęciach 

pozalekcyjnych, 

13) podczas zajęć szkolnych nie używać telefonów komórkowych, 

14) nie fotografować, ani też nie wykonywać żadnych nagrań bez zgody osoby 

fotografowanej czy nagrywanej, 

15) zachowywać wyjątkową ostrożność w czasie zabaw na boisku, w drodze do  i ze 

szkoły, na przystankach, w autobusie, 

16) sumiennie spełniać obowiązki dyżurnego,  

17) informować rodziców o wszelkich ocenach i uwagach, 

28) konsekwentnie ponosić skutki ewentualnego złego zachowania. 

 

§ 23 

 

Nagrody i kary : 

 

Uczeń może otrzymać nagrody i kary 

1.Tryb przyznawania nagród ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu                                                                        

z samorządem uczniowskim, a także decyduje o karach na wniosek wychowawcy. 

2.Nagrody. Ucznia nagradza się za: 

1) rzetelną naukę i wzorową postawę, 

2) wybitne osiągnięcia w określonej dziedzinie, 

3) dzielność i odwagę. 

3.Formy nagród.  Ucznia nagradza się w formie: 

1) ustnej pochwały wychowawcy w obecności klasy, 

2) ustnej pochwały dyrektora w obecności klasy lub szkoły, 

3) wyróżnienie ustne ucznia przez dyrektora szkoły podczas apelu, 

4) listu pochwalnego dyrektora do rodziców, 

5) dyplomu uznania, 
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6) nagrody książkowej lub rzeczowej. 

4.  Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

5. Wymierzając karę, należy mieć na uwadze stopień zawinienia ucznia, warunki 

i właściwości osobiste ucznia, stopień szkodliwości czynu dla społeczności Szkoły, wysokość 

wyrządzone szkody, zachowanie ucznia przed popełnieniem czynu, postawę ucznia po popełnieniu 

czynu. 

6. Nieprzestrzeganie przez ucznia postanowień zawartych w statucie i regulaminach 

szkolnych powoduje nałożenie na ucznia kar dyscyplinarnych. 

7. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnienie Dyrektora, 

3) upomnienie Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły, 

5. Od każdej wymierzonej kary uczeń może złożyć odwołanie za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły  w terminie siedmiu dni; jeśli 

jego odwołanie zostanie rozpoznane negatywnie, uczeń ma prawo do złożenia odwołania do 

placówki sprawującej nadzór pedagogiczny za pośrednictwem  Dyrektora . 

6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty                        

o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy narusza w sposób rażący porządek prawny,                                        

w szczególności: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, 

2) dokonał kradzieży 

3) uczestniczył w bójkach i pobiciach 

4) znęcał się psychicznie lub fizycznie nad uczniami, nauczycielami oraz innymi 

pracownikami szkoły 

5) wykazuje inne przejawy demoralizacji 

6) uporczywie narusza postanowienia Statutu 

Powyższe postanowienie odnosi się także do pomocników, podżegaczy, osób podejmujących 

czynności przygotowawcze. 

7. Niezależnie od wymierzania kar dyscyplinarnych, Dyrektor zawiadamia Sąd Rodzinny dla 

dzielnicy Poznań Nowe Miasto oraz Policję w wypadku: 

1)  stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji 
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2)  popełnienia czynu karalnego ( art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 

26 października 1982 roku (Dz. U. z 2002, nr.11, poz.109) 

 

 

 

Rozdział 8. Zasady rozwiązywania konfliktów. 

 

§ 24 

 

1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wykonuje uchwały rady. 

2. Dyrektor rozstrzyga spory, jako arbiter w przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób 

wskazany w §24 Statutu. 

3. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami. 

4. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem  a rodzicem. 

§ 25 

 

1. Sposoby rozwiązywania konfliktów: 

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły: 

1) konflikt nauczyciel – uczeń 

      a) indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem,  którego może 

reprezentować rodzic, 

       b) wspólne spotkanie stron konfliktu z wychowawcą (ucznia może reprezentować rodzic), 

      c) rozmowa nauczyciela i ucznia z pedagogiem i psychologiem, 

2) konflikt wychowawca – uczeń 

      a) indywidualna rozmowa pedagoga i psychologa z uczniem i wychowawcą, 

      b) rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem (ucznia może reprezentować rodzic), 

3) konflikt nauczyciel – dyrektor , 

  a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: 

  - po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole, 

  - trzech bezstronnych przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 

  - komisja w obecności stron konfliktu dochodzi do ostatecznych rozwiązań, 

4) konflikt nauczyciel – rodzic: 

  a) rozmowa stron konfliktu z wychowawcą, 
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  b) powołanie komisji rozjemczej w składzie: 

  - Dyrektor 

  - rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców (3 osoby) 

  c) strony sporu bądź ich przedstawiciele są obecni na posiedzeniu komisji 

i przedstawiają własne stanowisko w sprawie, komisja w obecności stron konfliktu dochodzi 

do ostatecznych rozwiązań. 

5) konflikt dyrektor  – rodzic rozwiązuje komisja rozjemcza składająca się z 3 członków Rady 

Pedagogicznej oraz 3 członków Rady Rodziców 

6) konflikt uczeń – uczeń: 

  a) rozmowa z wychowawcą 

  b) spotkanie z pedagogiem i psychologiem 

  c) spotkanie z Wicedyrektorem 

7) konflikt uczeń – rodzic: 

 a) rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku, gdy uczeń  i rodzic  związani 

są z tą samą klasą), 

b) rozmowa z pedagogiem i psychologiem. 

 

Rozdział 9.   Zasady współdziałania organów szkoły. 

 

§ 26 

 

1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji zawartych w statucie. 

2. Organy szkoły wymieniają pomiędzy sobą informacje o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach. 

3. Należy rozwiązywać sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły.  

4. Każdy z organów szkoły współdziała z Dyrektorem szkoły w sprawach leżących we wspólnych 

kompetencjach. 

5. Kompetencje poszczególnych organów mogą być rozszerzone lub w inny sposób zmienione 

stosownie do ewentualnych zmian w ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, zmian                    

w aktach wykonawczych do ustawy  o systemie oświaty albo  w przypadku nowych tego typu 

aktów. 

6. Zmiany, o których mowa w pkt. 5 wprowadza nowelizacja do statutu szkoły po opracowaniu                      

i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną . 
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7.  Rozwiązywanie sporów między organami szkoły: 

      1) w przypadku, gdy organ szkoły współpracujący z Dyrektorem podejmuje decyzję niezgodną 

z prawem, Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w danej sprawie celem wycofania 

przyczyny sporu; 

   2) spory między pozostałymi organami szkoły są wyjaśniane i rozstrzygane przez Dyrektora 

szkoły, który o ich zaistnieniu winien być niezwłocznie powiadomiony przez organ/y/ szkoły; 

     3) Dyrektor szkoły rozwiązuje spór w następującym toku postępowania: 

     a) wysłuchuje obydwu stron, zasięga opinii odpowiednich osób, instancji, organów szkoły, itp., 

celem właściwego rozeznania sporu, okoliczności, itp.; 

    b) bada zgodność z prawem przedmiotu sporu, okoliczności, itp.; 

    c) przedstawia stronom sporu wyniki postępowania wyjaśniającego i sugeruje sposób 

porozumienia albo podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji  w celu rozwiązania sporu; 

    d) strony sporu i osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające zobowiązane są do 

poszanowania i przestrzegania prawa oraz do aktywności w wysuwaniu inicjatyw  w kierunku 

osiągnięcia porozumienia na jego gruncie. 

8.  Organa szkoły informują się wzajemnie o zmianach dokonywanych  w regulaminach swoich 

działalności. 

 9.  We wszystkich przypadkach strony mogą zwrócić się o pomoc do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny i do organu prowadzącego. 

 

 

Rozdział 10.  Tradycje i ceremoniał szkoły. 

 

§ 27 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów zespołu szkół, jak też wynikające z celów i zadań, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami   wykonawczymi 

do ustawy o systemie oświatowym. 

 

§ 28 

Szkoła Podstawowa  posiada własny sztandar i oraz ceremoniał szkolny: 

1) Podczas uroczystości szkolnych i państwowych sztandar szkoły jest wprowadzany 
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i wyprowadzany przez poczet sztandarowy, który wybierany jest na ostatnim posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym spośród uczniów wyróżniających się swoją postawą i 

zachowaniem. 

2) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest przywilejem, z którego uczeń może zostać 

odwołany. 

3) Na uroczystościach szkolnych śpiewany jest również hymn szkoły. 

 

§ 28a. 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7)   kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych    społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.                                                

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych                                

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                        

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

 

§ 28b. 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego  powinno być 

rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

2. Ustala  się  następującą  ilość  ocen  dla  przedmiotów  realizowanych  w wymiarze 

tygodniowym: 

1) Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny, 

2) Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny, 

3) Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen, 

4) Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen . 

3. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy                            

i umiejętności takie jak: 

1)  odpowiedzi ustne, 
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2) testy, 

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie ucznia do lekcji, wykorzystując                

w tym celu materiał z 3 ostatnich lekcji) 

4) sprawdziany wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele ustalają między sobą datę sprawdzianu, 

zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu dla ucznia), 

5)  praca klasowa na zakończenie działu (dwie prace klasowe w tygodniu dla  ucznia)                        

4. Nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień przed ich terminem                      

i zaznaczają ten fakt w dzienniku. 

5. Nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w dniu,  a dwie w tygodniu). 

6. Nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego. 

7. Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać: 

1) przeprowadzając rozmowę indywidualną, 

2) pisząc notatkę w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym,  

3) pisząc obszerniejszą notatkę pod pisemną pracą kontrolną. 

  8. Forma i częstotliwość oceniania: 

1) odpowiedź na lekcji z trzech ostatnich tematów 

2) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi  obejmująca materiał trzech ostatnich 

tematów); wyniki kartkówki nauczyciel omawia nie później niż tydzień po przeprowadzeniu, 

3) odpowiedź ustna - ocena następuje na podstawie dobrowolnej odpowiedzi ucznia 

udzielonej w czasie lekcji 

4) sprawdzian (praca klasowa) - przygotowany i zapowiedziany                                                      

z tygodniowym wyprzedzeniem. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod 

nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym. Maksymalna ilość prac tego 

typu - dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa 

tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu 

5) praca na lekcji (aktywność) 

6) praca domowa - ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej  przez 

ucznia. 

9. Sposoby notowania postępów uczniów: 

       1) oceny 

       2) ocena opisowa 

       3) gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów 

 

§ 28c. 
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1. Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców  o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                       

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i  rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Formy zawiadamiania rodziców o postępach ucznia w nauce: 

1) zebrania z rodzicami, dni otwarte, 

2) indywidualne konsultacje, 

3) kontakt telefoniczny, 

4) pisma polecone, 

5) e-dziennik, 

6) zeszyt  korespondencji, 

7) dzienniczek ucznia. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

dostosowując  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony   w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

7. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

 1) bieżące; 
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 2) klasyfikacyjne: 

  a) śródroczne i roczne, 

  b) końcowe. 

§ 28d. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 

przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien 

uzasadnić ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą 

egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

6. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi lub wniosek w bezpośredniej rozmowie. 

7. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po 

wniesieniu prośby lub w formie: 

1) ogólne spotkanie rodziców; 

2) telefonicznie; 

3) pocztę elektroniczną; 

4) informacje zawarte w e-dzienniku; 

5) wpisy do zeszytu ucznia. 

8. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika; 

9. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów                   
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w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem 

pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz  udzieleniu wskazówek 

w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać trudności. 

10.  Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

11. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca. 

12. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie, którym nauczyciel udostępnił 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie                        

z uczniem. 

13. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu                             

z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

 1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie                                   

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

 2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

 3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 

 po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

15. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną                  

i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

§ 28e. 

1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

się uczyć. 

2.W klasach I –III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące 

oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

 symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie  i samodzielnie wykonuje wszystkie 

zadania, wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów 

edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej, 
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 symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który samodzielnie i w większości bezbłędnie  

wykonuje wszystkie zadania, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności                               

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                                

w podstawie programowej, 

 symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który zadania wykonuje poprawnie z niewielką 

pomocą nauczyciela, opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów 

edukacyjnych, w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie  większości 

zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej, 

 symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który przy wykonywaniu zadań często wymaga 

wsparcia ze strony nauczyciela, opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności                 

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                     

w podstawie programowej, 

 symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który przy wykonywaniu zadań zawsze wymaga 

wsparcia ze strony nauczyciela, opanował niezbędne  wiadomości i  umiejętności                           

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                             

w podstawie programowej, 

 symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie wykonuje poprawnie zadań, nawet przy 

pomocy nauczyciela, nie opanował podstawowych  wiadomości  i umiejętności                              

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                              

w podstawie programowej, 

 

3. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka. 

4. W przypadku większej liczby godzin zajęć edukacyjnych liczba ocen powinna być odpowiednio 

większa. 

5. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć dla mniejszości narodowej mogą być ocenami opisowymi. 

6.  Funkcje oceny opisowej: 

1) Diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada 

osiągnięcia uczniów; 

2) Informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał 

opanować; 
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3) Korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować; 

4) Motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela 

do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania. 

 

7.Informacje zawarte w ocenie opisowej: 

a) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego, 

b) stopień opanowania materiału edukacyjnego, 

c) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości                          

i umiejętności, 

d) umiejętność rozwiązywania problemów, 

e) osobiste sukcesy dziecka, 

f) aktywność artystyczną i ruchową, 

g) postępy w rozwoju społeczno - emocjonalnym uwzględniając w szczególności 

funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

8. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach 

wg następującej skali: 

 1) stopień celujący  - 6; 

 2) stopień bardzo dobry - 5; 

 3) stopień dobry  - 4; 

 4) stopień dostateczny - 3; 

 5) stopień dopuszczający - 2; 

 6) stopień niedostateczny - 1. 

9. Stopnie, o których mowa w ust. 7 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 11 pkt 6. 

10.  Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi  określone na daną ocenę. Ocenę                 

z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający  w pełni  wymogów określonych na daną ocenę. 

11. Oceny bieżące z religii  wyrażane są skalą cyfrową 1-6. 

12. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według 

następującej skali: 

1) 98% - 100% - celujący 

1) 91% - 97% -  bardzo dobry 

2) 71 % - 90 %  -  dobry 
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3) 51% - 70 %   -  dostateczny 

4) 35% - 50 %   -  dopuszczający 

5) 0%     -34 %  -  niedostateczny 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                                 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

 

§ 28f. 

 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

określonym w statucie szkoły. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca 

stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone 

przez MEN na dany rok szkolny. 

3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym Rada 

Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej. 

4.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

 1) śródrocznej i rocznej; 

 2) końcowej. 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia                   

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 

zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 

zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w  oddziałach klas I- III w przypadku: 

 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych 

zajęć. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 
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8. Na klasyfikację końcową składają się: 

 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

 najwyższej; 

 2) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

10. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych                                     

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi. 

11. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom                        

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

13. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

14. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym,                   

w którym powtarza oddział do sprawdzianu. 

 

§ 28g. 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który prezentuje wiedzę  świadczącą  o    pogłębionych 

zainteresowaniach i indywidualnej pracy poza szkołą, ma twórcze podejście do zadań, bierze 

udział w konkursach przedmiotowych i ma osiągnięcia, 

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował całość wymagań zawartych                         
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w podstawie programowej, swobodnie wykorzystuje opanowaną wiedzę    w praktyce, jest 

aktywny na lekcjach, angażuje się  w prace dodatkowe, jest systematyczny, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, opanował w dużym zakresie 

wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, prawidłowo stosuje zdobytą 

wiedzę, sprawnie wykonuje typowe polecenia, jest aktywny na zajęciach, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, samodzielnie 

wykonuje proste polecenia, pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać z podstawowych 

źródeł informacji, pracuje systematycznie, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi wykonać przy pomocy nauczyciela 

proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, ma braki w zakresie 

podstawowej wiedzy, jednak z pomocą nauczyciela możliwe jest ich nadrobienie, stara się 

współpracować z nauczycielem, sporadycznie bierze udział    w zajęciach, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej mimo 

pomocy nauczyciela, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  z danego 

przedmiotu. 

 

 

§ 28h. 

 

 

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, 

innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie bieżące zachowania w klasach I – III ustala się z zastosowaniem symboli: 

 symbol cyfrowy 5 – uczeń jest wzorem dla innych, 

 symbol cyfrowy 4 – uczeń prezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają się 

zachowania niezgodne z obowiązującymi zasadami, 

 symbol cyfrowy 3 – uczeń zna zasady, nie zawsze je respektuje, ale na zwróconą uwagę 

reaguje poprawnie, 

 symbol cyfrowy 2 – postawa ucznia budzi zastrzeżenia, wymaga stałego nadzoru 

nauczyciela, 

 symbol cyfrowy 1 – uczeń notorycznie nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole. 
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3. Śródroczną i roczną  ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie 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; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Kryteria ustalania okresowej lub rocznej oceny zachowania: 

1) Ocena wzorowa: 

a) Wysoka kultura osobista ( w szkole i poza nią): 

- Właściwe zachowanie i postępowanie na co dzień (formy grzecznościowe, kłanianie się i 

szacunek do osób dorosłych), 

- Poszanowanie siebie i innych (uczciwość, umiejętność współżycia, współdziałania w 

zespole), 

- Przestrzeganie kultury słowa , 

- Odpowiedni strój, 

- Wykazywanie inicjatywy niesienia pomocy innym, 

- Wpływanie swoją postawą na kształtowanie pozytywnych postaw u kolegów, 

- Przeciwstawianie się przejawom złego zachowania u innych , 

b) Respektowanie ustaleń i zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły; 

c) Godne reprezentowanie szkoły na olimpiadach, zawodach i konkursach (jeśli bierze w 

nich udział); 
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d) Poszanowanie mienia własnego, szkolnego i kolegów; 

e) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

-  Osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wykazuje się ponadto 

systematycznością w nauce oraz własną aktywnością intelektualną w zdobywaniu wiedzy. 

Wytrwale przezwycięża napotykane trudności w nauce; 

-  Wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a liczba spóźnień w 

semestrze nie przekracza 2; 

f)  Zaangażowanie społeczne: 

- Uczeń często z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły  

- Chętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych 

- Chętnie podejmuje działania na rzecz innych 

2) Ocena bardzo dobra: 

a) Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny wzorowej w punktach 1,2,3,4 

- Punkt 1 - Dopuszczalne uchybienia w zachowaniu, które po zwróceniu uwagi ulegają 

poprawie. 

- Punkt 5 - Osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wykazuje się ponadto 

systematycznością w nauce oraz własną aktywnością intelektualną w zdobywaniu wiedzy. 

Często wytrwale przezwycięża napotykane trudności w nauce. Wszystkie opuszczone 

godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a liczba spóźnień w semestrze nie  przekracza 4. 

- Punkt 6 - Uczeń często i chętnie wykonuje różne prace na rzecz szkoły, klasy oraz innych 

osób zlecone przez wychowawcę, nauczyciela lub kolegów. 

 

3) Ocena dobra: 

a) Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny wzorowej w punktach 1,2,3,4 

- Punkt 1 - Zdarzają się uchybienia w zachowaniu, ale po zwróceniu uwagi często ulegają 

poprawie. 

- Punkt 5 - Osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Wszystkie opuszczone 

godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a liczba spóźnień w semestrze nie przekracza 6. 

- Punkt 6 - Uczeń chętnie wykonuje różne prace na rzecz szkoły, klasy oraz na innych osób 

zlecone przez wychowawcę, nauczyciela lub kolegów. 
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4) Ocena poprawna: 

a) Uczeń raczej spełnia wymagania zawarte w treści oceny dobrej. 

- Punkt 1 - Pojawiają się niewłaściwe zachowania, ale po zwróceniu uwagi zauważalna  jest                     

u ucznia chęć poprawy 

- Punkt 5 - Uczeń nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu   

niesystematyczności. Najwyżej 3 opuszczone godziny  lekcyjne  są nieusprawiedliwione, a liczba 

spóźnień w semestrze nie przekracza 8. 

-  Punkt 6 - Czasami wykonuje różne prace na rzecz szkoły lub klasy oraz na rzecz innych osób, 

zlecone przez wychowawcę nauczyciela lub kolegów. 

 

5) Ocena nieodpowiednia:  

a) W zachowaniu ucznia brakuje kultury osobistej, 

b) Zdarzają mu się niewłaściwe zachowania takie jak: agresja słowna, fizyczna, 

zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych, wandalizm itp, 

c) Przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu lekcji, 

d) Często przejawia lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i  

kolegów, 

e) Uczeń ma trudności ze stosowaniem się do ustaleń i zarządzeń, 

f) Czasami wykazuje chęć poprawy wobec starań osób trzecich, 

g) Uczeń nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu 

zaniedbywania obowiązków szkolnych. Najwyżej 8 opuszczonych godzin lekcyjnych 

jest nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień w semestrze nie przekracza 10, 

h) Uczeń nie bierze udziału w pracach na rzecz szkoły lub klasy. 

 

6) Ocena naganna: 

a) W zachowaniu ucznia często brakuje kultury osobistej, 

b) Przejawia zachowania agresywne (agresja słowna i fizyczna, wyłudzanie, zastraszanie, 

znęcanie się, szantaż), zagrażające zdrowiu własnemu i innych, wandalizm itp. , 

c) Przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu lekcji, 

d) Ma lekceważący i arogancki stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 

e) Uczeń nie stosuje się do ustaleń i zarządzeń, 

f) Nie wykazuje poprawy pomimo starań osób trzecich, 
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g) Uczeń nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu nagannego 

stosunku do obowiązków szkolnych. Ma ponad 8 opuszczonych godzin lekcyjnych 

nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień w semestrze przekracza 10, 

h) Złośliwie uchyla się od pracy na rzecz klasy i szkoły. 

 Zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów. 

 

§ 22i. 

 

Jednym z kryterium oceniania zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie                   

z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

1. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: 

 

1) Wzorowe                - 301 punktów i więcej 

2) Bardzo dobre          - 201 - 300 punktów 

3) Dobre                     - 101 -200 punktów 

4) Poprawne               - 1 -  punktów 

5) Nieodpowiednie    - -90 - 0 punktów 

6) Naganne                - - 100 punktów i mniej 

 

Wychowawca klasy, ustalając ocenę z zachowania, oprócz uzyskanej przez ucznia liczby punktów 

uwzględnia również następujące punkty: 

1. Uczniowie rozpoczynają semestr od 100 punktów dodatnich, czyli oceny dobrej. 

2. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który otrzyma poza punktami dodatnimi, 

30 punktów ujemnych. 

3. Oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 50 punktów ujemnych. 

4. Oceny dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 100 punktów ujemnych. 

5. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę dodatnich 

punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. Naganę dyrektora na piśmie 

dopina się do indywidualnej karty ucznia. 

 

 2. PUNKTACJA ZACHOWANIA POZYTYWNEGO 

  

1) Sumienne pełnienie dyżurów w klasie + 5 pkt 
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2) Praca na rzecz klasy/gazetki, porządkowanie sali, pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych +10 pkt 

3) Kulturalne zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, wspólnych wyjść 

do kina + 5 pkt 

4) Aktywny udział w uroczystościach szkolnych + 20 pkt 

5) Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych + 20 pkt 

6) Koleżeńska postawa + 5 pkt 

7) Udział w akcjach charytatywnych, pomoc osobom starszym + 10 pkt 

8) Udział w zbiórkach surowców wtórnych +10 

9) Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach zewnętrznych + 20 pkt 

10) Inne osiągnięcia wg uznania n-la + 5 pkt 

11) Osiągnięcie w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie szkolnym            

(+10 p) i poza szkołą (+20 p).  

12) Osiągnięcie tytułu finalisty w konkursach, osiągnięcie miejsca w pierwszej dziesiątce w 

zawodach sportowych  na szczeblu miasta, powiatu, województwa, kraju + 50 pkt 

13) Osiągnięcie tytułu laureata, zajęcie 2-3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu 

miasta, powiatu, województwa, kraju +100 pkt 

14) Pochwała dyrektora szkoły + 50 pkt 

15) Punktualne przychodzenie na wszystkie lekcje + 10 pkt w semestrze 

16) Brak godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru + 10 pkt w semestrze 

18) Dbanie o kulturę języka w szkole i poza nią+ 20 pkt w semestrze 

19) Stosowny do okoliczności ubiór/schludny strój codzienny, strój galowy podczas 

uroczystości + 10 pkt w semestrze 

20) Praca w Samorządzie Szkolnym lub  Klasowym + 10 pkt w semestrze. 

 

3.PUNKTACJA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH 

 

1) Brak dzienniczka, brak podpisu w dzienniczku, brak tarczy  -5 pkt 

2) Niewykonywanie obowiązków dyżurnego -2 pkt 

3) Przeszkadzanie na lekcji: rozmowy, plucie, żucie gumy, śmiecenie na terenie szkoły, 

jedzenie podczas lekcji, chodzenie po klasie  -5 pkt 

4) Bierna postawa ucznia na lekcji (brak notatek z lekcji, odmowa wykonywania ćwiczeń, 

niewykonywanie ćwiczeń na lekcji wf   -10 pkt 
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5) Używanie wulgarnego słownictwa lub wulgarne zachowanie  (np. obsceniczne gesty)               

-10 pkt 

6) Zaczepianie słowne, ubliżanie kolegom i koleżankom  -5 pkt 

7) Bójka i każdy rodzaj przemocy fizycznej (uszkodzenie ciała -50)  -20 pkt 

8) Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły  -5 pkt 

9) Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły    -20 pkt 

10) Oszukiwanie nauczyciela i innych pracowników szkoły  -20 pkt 

11) Nieodpowiednie zachowanie się na wycieczce, uroczystości szkolnej oraz podczas wyjścia 

klasowego  -5 pkt 

12) Zachowanie podczas przerw niezgodne z „Ligą klas”  -2 pkt 

13) Nieuzasadnione używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3 itp.  -10 pkt 

14) Niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania  -10 pkt 

15) Brak obowiązkowego stroju galowego  -3 pkt 

16) Makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, wyzywający ubiór -10 pkt 

17) Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw lub zajęć, nieuzasadnione 

opuszczanie klasy w czasie zajęć  -5 pkt 

18) Ucieczka z lekcji  -10 pkt 

19) Nieuzasadnione otwieranie okien na korytarzu w salach i w szatniach  -5 pkt 

20) Nieuzasadnione przebywanie: w sali gimnastycznej, klasie, szatni, toalecie itp. -5 pkt 

21) Przywłaszczanie sobie cudzych rzeczy (kradzież) -20 pkt 

22) Niszczenie mienia szkoły oraz mienia innych uczniów i pracowników szkoły -20 pkt 

23) Fałszowanie podpisów i dokumentów, dopisywanie ocen -20 pkt 

24) Zastraszanie, wyłudzanie i wymuszenia, dręczenia, nękanie oraz wszelkie przejawy 

przemocy psychicznej    -20 pkt 

25) Posiadanie i palenie papierosów  -30 pkt 

26) Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu     -50 pkt 

27) Posiadanie, rozprowadzanie lub używanie narkotyków – ocena naganna.  

28) Nagana dyrektora -50 pkt 

 

 

 

§ 28j. 
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1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują                                    

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz                                           

o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

 1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem  do 

dziennika lekcyjnego; 

 2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

 poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem 

 obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych 

rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

2.  Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole 

zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego 

dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację 

o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają 

w sekretariacie szkoły. 

3. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. 

Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany. 

 

§ 28k. 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach                                     

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej 

sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania 

informacji, za pośrednictwem rodziców. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek rodzica, ustala termin poprawy oraz 

formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą 

ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca  i rodzic ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 
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4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych 

zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

  1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

  2) termin tych czynności; 

  3) zadania sprawdzające; 

  4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

  5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5 Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

6.  O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 

1) wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej 30 dni nauki w sposób 

ciągły 

2) spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

przedmiotu 

3) brali udział i osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub turniejach                  

z tego przedmiotu, z którego wnioskują o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania                   

o ocenę najwyższą), 

4) systematycznie pracowali, wykazali aktywność i zaangażowanie 

 

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

8. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

9. Nauczyciel uczący danego przedmiotu rozpatruje wniosek w terminie 3 dni od daty wpłynięcia 

wniosku i prowadzi postępowanie w celu podwyższenia przewidywanej oceny. Ocena ustalona 

przez nauczyciela prowadzącego jest ostateczna 

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia 

zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania,                       

w terminie 5  dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. 

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 
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samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez 

wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu. 

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę 

zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. 

zespole. 

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

  1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

  2) termin spotkania zespołu; 

  3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

  4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

 

§ 28 l. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje 

wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu 

powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości                             

i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się: 
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1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących  szkołę podstawową; 

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 

 promocyjne. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin, o którym 

mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

7. W skład komisji, wchodzą: 

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako przewodniczący 

komisji, 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 c) nauczyciel  prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji, 

  b) wychowawca oddziału, 

  c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia  edukacyjne   

w danym oddziale, 

  d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

  e) przedstawiciel rady rodziców, 

  f) pedagog,  

  g) psycholog. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły 

powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

  1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) skład komisji, 

 b) termin sprawdzianu, 

 c)nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 
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 d) imię i nazwisko ucznia, 

 e) zadania (pytania) sprawdzające, 

 f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia; 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) skład komisji, 

 b) termin posiedzenia komisji, 

 c) imię i nazwisko ucznia, 

 d) wynik głosowania, 

 e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 28 m. 

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje 

promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym,                   

w którym powtarza oddział do sprawdzianu. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne                                       

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny 

niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej                                                     

z zastrzeżeniem pkt.6 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli 

brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 
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6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

może on zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, 

muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego 

oceny z zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych                        

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej 

i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok 

nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący                   

komisji; 

  2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub 

przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której 

wchodzą: 

  1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 

  2)nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych kreślonym w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniego oddziału klasy. 

16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 
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17.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać 

egzamin w ciągu jednego dnia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                          

w szczególności: 

   1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

   2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

   3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

   4) imię i nazwisko ucznia; 

   5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

   6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

 

§ 28 n. 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzamin poprawkowy . 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem  egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,                      

z  których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 



 58 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W  skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych  przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę  egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela pracującego                  

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

 w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

 3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

 4) imię i nazwisko ucznia; 

 5) pytania egzaminacyjne; 

 6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

 odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są 

realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 
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11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

 

 

§ 28 o. 

1. Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te 

wymagania. 

2. Terminy przeprowadzania sprawdzianu: 

  1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

  2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 

3. Sprawdzian składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej. 

4. Część pierwsza sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz                     

z  matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 

osadzonych w kontekście historycznym i  przyrodniczym. 

5. Część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

6. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 

  1) część pierwsza- 80 minut; 

  2) część druga- 45 minut. 

7. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej 

 komisji egzaminacyjnej. czas trwania danej części sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą 

 zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu 

 rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów. 

8. W czasie trwania sprawdzianu uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. 

9. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy. 

10. W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań. 

11. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego 

określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 
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12. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych w §10 

Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

13. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu. 

14. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego 

ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

15. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach i obejmują wynik z części pierwszej                   

z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i matematyki oraz wynik z części drugiej. 

16. Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły. 

17. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia 

szkoły. 

18. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części 

sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się odpowiednio 

„zwolniony: albo „zwolniona” 

19. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest: 

  1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym; 

  2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1.  zwolnienia dokonuje  dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły; 

  3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez 

 dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie  informacji publicznej na stronie 

centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

 wojewódzkim lub ponad wojewódzkim na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie 

przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z pierwszej części sprawdzianu). 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust.19 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części  

sprawdzianu najwyższego wyniku. 
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21. Opinię, o której mowa w ust. 19 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu 

22. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, do dnia 20 listopada roku 

szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie rodziców 

ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu. 

23. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

24. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej 

jego części lub przerwał daną część sprawdzianu w terminie głównym może przystąpić do 

sprawdzianu w terminie dodatkowym. 

25. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do 

sprawdzianu w terminie dodatkowym  dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może  zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia  do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. 

 

 

§ 28 p. 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w 

jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 
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5. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, 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 

oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

8. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze 

sprawowania. 

9. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

10. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ———), 

bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

11. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę 

ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w 

ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

12. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego 

2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. 

13. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał                         

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej 

ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

15. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12 powtarza ostatni oddział klasy               

i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

 

§ 28 r. 

 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem: 

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami; 
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2) do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania; 

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania; 

4) nie być odpytywanym i ocenianym 2 razy w semestrze po zgłoszeniu tego faktu 

nauczycielowi; 

5) do poprawiania każdej oceny w terminie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu; 

6) do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole; 

7) do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną; 

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia; 

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości 

i umiejętności 

10) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; 

11) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na wniosek rodzica bądź ucznia na zasadach 

określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

12) do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku 

zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony"; 

13)  do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych; 

14)  do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny. 

 

§ 28 s. 

1. Zadania dla nauczycieli i wychowawców 

1) Nauczycieli obowiązuje: 

 a) bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

 b) rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, 

 przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających kryteria kumulatywności 

 i zróżnicowanych ze względu na poziom trudności, 

 c) przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania postępów 

 w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla danej klasy, 
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 d) przedstawienie uczniom z dwutygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na temat 

formy mającego się odbyć sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz jego zakresu 

 tematycznego, 

 e) umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania do 

 wychowawcy danej klasy, 

 f) na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy 

 przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły, 

 g) poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z nauczanego 

przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, 

 h)  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na 

 tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej; 

 

2) Wychowawców klas obowiązuje: 

 a) zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

 b) pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie 

 nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, 

 c) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

 d) stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu, 

 e) informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu 

obowiązku szkolnego, 

f) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej 

zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej; 

 

 

Rozdział 11.   Postanowienia końcowe. 

 

§ 29 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący, na mocy odrębnych przepisów. 
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§ 30 

 

1. Statut Szkoły może ulec zmianom w całości lub w części. 

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie nowelizacji tegoż statutu. Organem kompetentnym do 

uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna. Procedury wprowadzania zmian 

zawarte są w regulaminie Rady Pedagogicznej. 

 

§ 31 

 

1. Dyrektor Szkoły odpowiada za stworzenie warunków, które umożliwiają 

zapoznanie ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej. 

2. Sposoby zapoznawania społeczności szkolnej ze statutem: 

     1) zamieszczenie statutu na szkolnej stronie internetowej, 

     2) umieszczenie broszurek statutu w bibliotece i czytelni szkolnej, w pokoju 

nauczycielskim i sekretariacie szkoły, 

     3) stałe nawiązywanie do istotnych zapisów statutowych na spotkaniach rodziców z dyrekcją i 

na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas, szczególnie przy rozwiązywaniu spraw 

spornych, 

     4) korzystanie z zapisów statutowych na lekcjach wychowawczych. 

 

§ 32 

 

1. Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, tj.: 

     1) organy szkoły, 

     2) nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

     3) uczniów i ich rodziców. 

 

 

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 2/15/16 z dnia 09.09.2015 r. 


