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STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W  BRZEGU 

 

 

 

 



 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35). 

Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908). 

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

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

późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959). 

Rozporządzenie 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). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.). 

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,). 

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1113). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 
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uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1170). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942). 

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki 

języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 

pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

  

§ 1. 

  

1.     Nazwa Szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu. 

2.     Siedzibą Szkoły jest budynek w Brzegu przy ulicy Chrobrego 13. 

  

 

§ 2. 

  

1.     Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową w rozumieniu § 7 Ustawy o 

Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.). 

2.     Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeg. 

3.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kuratorium Oświaty w Opolu. 

4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w ustalonym brzmieniu. Na pieczątkach i 

stemplach może być używany czytelny skrót nazwy. 

 

 

§ 2a. 

 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie 

oświaty i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym 

zakresie. 

2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 
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§ 3. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oświatowej oraz przepisach wydanych na 

jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły w szczególności: 

1)     Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i 

kulturotwórczą tworząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, 

moralnego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów; 

2)    Szkoła wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno-

ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o środowisku przyrodniczym i obowiązku 

jego ochrony, o kulturze i technice, będących podstawą do naukowej interpretacji faktów 

oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości; 

3)    Szkoła wyrabia umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym, 

kierowania własnym rozwojem, rozszerzania zainteresowań i uzdolnień oraz wyborze dalszej 

drogi kształcenia; 

4)     Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz 

do zaangażowania w sprawy kraju; 

5)    Szkoła zapewniania uczniom możliwość korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz 

instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego 

uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających 

normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację. Zasady korzystania w szkole 

z Internetu określa Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu opinii 

Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej; 

6)     Kształcenie i wychowanie ma na celu: 

a) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

godła i symboli narodowych, szacunku do tradycji narodu polskiego i jego kultury, 

a także grup etnicznych społeczności romskiej, 

b) przygotowanie uczniów do współuczestniczenia w życiu kraju w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

c) rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, poszanowania prawa i szacunku 

dla wartości kultur i innych narodów, przygotowanie do życia w społeczeństwie, 

rodzinie, szkole w oparciu o zasady rzetelności, życzliwości i wrażliwości na sprawy 



 

 

innych, 

d) upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ekologicznych oraz włączanie uczniów do działań służących ochronie 

środowiska naturalnego, 

e) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, 

f) upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości 

na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno 

języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych, 

g) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków uprawiania 

sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku. 

7)    Szkoła umożliwia uczniom udział w programach rządowych, unijnych, prozdrowotnych, 

edukacyjnych, ekologicznych, akcjach humanitarnych i rówieśniczych; 

8)     Na wniosek rodzica szkoła dostosowuje formę i warunki przeprowadzenia sprawdzianu 

po klasie szóstej do możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z zaleceniami w opinii, 

orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim; 

9) Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły; 

10) Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,  wychowania i opieki. 

Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i 

obsługi; 

11) Umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach 

zainteresowań. 

  

§ 4 

  

1.W pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoła kieruje się dobrem ucznia w szczególności 

poprzez: 

1)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

poszczególnych uczniów; 

2)     wykorzystanie odpowiednich form pracy dydaktycznej; 

3)     tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego i osobowego wszystkim 

uczniom; 

4)   umożliwienie udziału w różnorodnych formach wspierania rozwoju społeczności 

romskiej. 
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2.Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń 

prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy , opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, 

techniczne; 

4) w strukturach między klasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z 

edukacji dla bezpieczeństwa; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i między klasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

 

§ 5 

  

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, zachowując ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny z 

uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia przez: 

1)     opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, na wycieczkach, zawodach 

sportowych i innych zajęciach poza szkołą; 

2)     otoczenie szczególną troską najmłodszych oraz tych, którzy są w trudnej 



 

 

sytuacji rodzinnej i materialnej, w tym społeczności romskiej; 

3)     zapewnienie dostępu do opieki psychopedagogiczne wszystkim uczniom. 

  

§ 6 

  

 Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli, uczniów szkół średnich na praktyki zawodowe na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub (za jego zgodą) 

poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli, szkołą średnią lub wyższą. 

  

  

ROZDZIAŁ 2 

 

§ 7 

ORGANY SZKOŁY 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

 

 

§ 8 

DYREKTOR 

  

1.     Dyrektor kieruje Szkołą, a w szczególności: 

1)     kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2)     Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych 

klas wymiar godzin odpowiednio: 

a) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego oraz zajęć z wychowawcą, 

b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
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c)  dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone, 

d)  zajęć religii lub etyki, 

e)   zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

3)     sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli; 

4)     zatwierdza i podaje do wiadomości szkolny zestaw programów nauczania; 

5)     powołuje nauczycieli na stanowiska kierownicze, pedagoga szkolnego; 

6)      opracowuje przydział czynności dla wszystkich pracowników szkoły; 

7)     kieruje nauczycieli na kursy metodyczne, studia podyplomowe i inne formy 

kształcenia zawodowego; 

8)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

9)       odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły; 

10)   sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w 

obwodzie szkoły; 

11)   na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do 

szkoły; 

12)  podejmuje decyzję o odroczeniu o rok spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego z uzasadnionych ważnych przyczyn, po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno-pedagogicznej; 

13)   na wniosek rodziców zezwala na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając 

nauczyciela-opiekuna, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i orzeczenia Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w 

przypadku nauczania indywidualnego; 

14)     wydaje decyzje o skierowaniu uczniów do placówek opiekuńczo-

wychowawczych i szkół specjalistycznych na podstawie orzeczeń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej; 

15)     może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 

i po zapewnieniu mu miejsca w innej szkole; 

16)     może utworzyć oddziały międzynarodowe po uzyskaniu zezwolenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i dostarczeniu zgody zagranicznej instytucji 

edukacyjnej na przystąpienie do jej programu; 

17)     uchylono; 



 

 

18)     zatwierdza Regulamin korzystania w szkole z Internetu; 

19)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich 

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły; 

20)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

21)     podejmuje decyzje w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu 

warunków określonych innymi przepisami; 

22)  Ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora 

z uwzględnieniem § 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta 

Nauczyciela; 

23) Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o 

przyznanie nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy 

międzyoddziałowej lub między klasowe) w danym roku szkolnym na okresowe 

lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

24) Dyrektor kontroluje obowiązek szkolny uczniów oraz dzieci sześcio i 

siedmioletnich; 

25) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 

może wprowadzić dodatkowe zajęcia , dla których nie jest ustalona podstawa 

programowa; 

26)    udziela upoważnień i pełnomocnictw do pełnienia różnych funkcji na czas    

    Określony; 

27)       odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec oddziału 

klasy szóstej przeprowadzonego w szkole; 

28)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

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

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

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

realizacji. 
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30) Dyrektor 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. 

2.  Dyrektor współpracuje z kolegialnymi i społecznymi organami szkoły, a w szczególności: 

1)     zwołuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej; 

2)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

3)     może uczestniczyć w obradach Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego z głosem 

doradczym; 

4)     przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

5)     w przypadku niezgodności z prawem uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymuje 

ich wykonanie, o wstrzymaniu ich wykonania Dyrektor niezwłocznie powiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

6)      jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 

otrzymania umotywowanego wniosku Rady Pedagogicznej w sprawach 

odwołania wicedyrektora szkoły lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w 

szkole; 

7)     zasięga opinii Rady Rodziców przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela; 

8)     przedstawia Radzie Rodziców do zaopiniowania szkolny zestaw programów 

nauczania i Statut Szkoły. 

3.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach: 

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły, 

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 

4)   za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. 

4.   Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 



 

 

5.   Dyrektor przyznaje uczniowi szczególnie wyróżniającemu się w działalności na rzecz 

szkoły i środowiska nagrodę zwaną “Najlepszy Absolwent” po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej na konferencji klasyfikacyjnej. 

6. Dyrektor tworzy zespoły zadaniowe. 

  

§ 9 

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE 

  

1.   W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora. W szkole, która liczy co 

najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. W przypadku mniejszej 

liczby oddziałów, stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone za zgodą organu 

prowadzącego. 

2.   Wicedyrektor wspomaga Dyrektora Szkoły w kierowaniu Szkołą zgodnie z ustalonym 

przydziałem czynności, a w szczególności: 

               1)  sprawuje nadzór pedagogiczny; 

               2)  współtworzy plan organizacji jednostki; 

               3)  opracowuje tygodniowy rozkład zajęć; 

               4)  wnioskuje i opiniuje w sprawie nagród i kar dla nauczycieli; 

          5)  pełni funkcję koordynatora zespołu wychowawczego, opiekuna stażu oraz       

                    komisji dotyczącej awansu zawodowego; 

               6)  podejmuje decyzje w sprawach godzin pracy i krótkoterminowych zwolnień 

                    podległych pracowników, przydziału czynności pracowników, oddelegowania 

                    pracownika do pełnienia dodatkowych zadań; 

               7)  pełni funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przypadku 

                    nieobecności Dyrektora; 

               8)  reprezentuje szkołę na zewnątrz na polecenie Dyrektora; 

               9)  sporządza rozliczenie godzin ponadwymiarowych; 

               10)  przyjmuje zadania Dyrektora w czasie jego nieobecności; 

               11)  organizuje zastępstwa doraźne. 

       3.   W zakresie nadzoru pedagogicznego Wicedyrektor: 

                 1)  opracowuje plan rozwoju oraz plan nadzoru we współpracy z Dyrektorem; 

                 2)  monitoruje mierzenie jakości pracy Szkoły; 

  3)  analizuje wyniki sprawdzianu kl.6; 

4)  wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy; 
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5) opracowuje we współpracy z Radą Pedagogiczną oraz wdraża wewnątrzszkolny 

system zapewnienia jakości. 

4.  W Szkole mogą być utworzone inne stanowiska kierownicze, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i potrzebami szkoły. 

5.   Powołania i odwołania z funkcji kierowniczej w szkole dokonuje Dyrektor Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

 

§ 10  

RADA PEDAGOGICZNA 

  

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły i realizuje statutowe zadania w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki. 

 2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym) osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 1)     przygotowanie, przedstawienie do uchwalenia Radzie Szkoły i zatwierdzenie Statutu 

Szkoły; 

2)    opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego 

Oceniania (tzw. WO); 

3)    zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

4)    przygotowanie  Regulaminu korzystania w szkole z Internetu; 

5)     przedkłada propozycje przydziału godzin z §42 KN; 

6)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

7)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole; 

8)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

9)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, nie objętych obowiązkiem 

szkolnym i przeniesienia ucznia z klasy do klasy lub do innej szkoły; 

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

 5.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 



 

 

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

pozalekcyjnych; 

2)    szkolny zestaw programów nauczania i podręczników; 

3)     projekt planu finansowego Szkoły; 

4)    wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

5)     propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

6)     obsadę stanowiska wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w szkole. Rada 

Pedagogiczna może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe; 

7)    podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi 

niepełnosprawnemu; 

8)  wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla 

których nie jest ustalona podstawa programowa. 

6.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w Szkole. 

 7.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach personalnych głosowanie 

jest tajne. W wyjątkowych sytuacjach Rada podejmuje decyzję o sposobie głosowania. 

 8.  Nauczyciele oraz inni uczestnicy zebrania są zobowiązani do nie ujawniania spraw 

poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także i innych pracowników Szkoły. 

 9.  Rada Pedagogiczna tworzy Regulamin Porządkowy Szkoły. 

 10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

 11. Rada Pedagogiczna powołuje Koordynatora ds. bezpieczeństwa i opracowuje Strategię 

Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. 

 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 11 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
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1.   W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej “Samorządem”. 

2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3.   Organami Samorządu są: 

1)     Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU); 

2)     Opiekunowie SU; 

3)     Rady Klasowe w składzie: przewodniczący, zastępca, skarbnik. 

4.   Wszystkie organy Samorządu wyłaniane są w drodze wyborów. 

5.   Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

społeczność uczniowską. 

6.   Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

7.   RSU współpracuje z Opiekunami wybranymi przez społeczność uczniowską i 

zatwierdzonymi  przez Radę Pedagogiczną. Kandydatów na opiekunów Samorządu (nie 

więcej niż 4) przedstawia RSU Dyrektor Szkoły. Opiekunowie czuwają nad prawidłową 

realizacją zadań Samorządu, współpracując w tym względzie ze wszystkimi organami 

szkoły. 

8.   RSU może wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o zmianę opiekuna/opiekunów. 

9.  Dyrektor Szkoły może zawiesić lub uchylić uchwałę (lub inne postanowienie 

Samorządu), jeżeli są one sprzeczne z prawem, Statutem lub celami dydaktyczno-

wychowawczymi szkoły. 

10. Samorząd ma możliwość prowadzenia akcji zarobkowej po uzgodnieniu z Dyrektorem 

Szkoły. Zdobyte fundusze zostają przekazane na cele społeczne lub konto Rady 

Rodziców. 

12. W szkole może być obchodzony jest Dzień Samorządności w wyznaczonym dniu przez 

plan pracy na dany rok szkolny. Zajęcia dydaktyczne w tym dniu mogą prowadzić 

uczniowie. 

  

§ 12 

RADA RODZICÓW 

 

1.   Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji -Rady Rodziców zgodnie z art. 

53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty. Warunki, kompetencje i skład Rady Rodziców 

określa Ustawa o Systemie Oświaty. 



 

 

2.   Rada Rodziców posiada następujące kompetencje: 

1)    opiniuje Wewnątrzszkolne Ocenianie i szkolny zestaw programów nauczania; 

2)     uchwala zmiany w Statucie Szkoły; 

3)     opiniuje Regulamin korzystania w szkole z Internetu; 

4)     na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje pracę nauczyciela (przy ocenie dorobku 

zawodowego); 

5)     może występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

6)      może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

7)     może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł; 

8)     zatwierdza strój uczniowski galowy. 

3.   Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie 

Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 

przez nauczycieli; 

2) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego 

szkoły lub Programu Profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną. 

 

§ 13 

UCHWAŁY ORGANÓW SZKOŁY 

 

      Wszelkie uchwały wszystkich organów Szkoły są prawomocne, gdy w czasie ich 

podejmowania jest obecnych co najmniej 50 % ogółu danego organu Szkoły. 

 

§ 13a. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA 

SPORÓW MIĘDZY NIMI 

 

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

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem  szkoły. 

2.  Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach 

dotyczących życia szkolnego. 

3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły. 

4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg 

następującego trybu: 

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi  

skład  zespołu  rozstrzygającego  zaistniały problem; 

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 50 % członków zespołów.               

1. Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze 

polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę 

poglądów. 

2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony 

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się 

następujące zasady postępowania: 

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 

pedagogicznej, 

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły 

można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 

2) konflikt dyrektor – rada rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu 

rady rodziców z udziałem dyrektora, 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się 

o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 



 

 

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a 

dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego. 

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski. 

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na 

wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, 

przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora. 

  

§ 14 

ORGANY POMOCNICZE 

 

1.   W Szkole działają następujące organy spełniające funkcje pomocnicze: 

1)     zespoły przedmiotowe do spraw ewaluacji: 

a) edukacji wczesnoszkolnej, 

b) bloku humanistycznego, 

c) matematyczno-przyrodniczego, 

d) wychowania fizycznego. 

2)     zespoły nauczycieli uczących w danej klasie – zadaniowy; 

3)     szkolny zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

4)     zespół ds. wspierania rozwoju psychofizycznego; 

5)     zespół do spraw pomocy materialnej; 

6)      komisja rekrutacyjna. 

2.   Dyrektor Szkoły może utworzyć Zespół Doradczy, w skład którego wchodzą: 

wicedyrektor, pedagog szkolny i  przedstawiciele Rady Pedagogicznej. 

2a. W szkole mogą  także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku 

szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań 

tzw. zespoły problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora 

szkoły na wniosek zespołu. 

3.   Zespoły w szczególności: 

1)     zgłaszają propozycje do planu dydaktycznego szkoły; 

2)     opracowują szkolny zestaw programów nauczania; 

3)     opracowują i wdrażają programy naprawcze; 

4)    weryfikują treści programowe poprzez eliminowanie wiedzy faktograficznej i 
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odtwórczej na rzecz twórczego samodzielnego myślenia; 

5)     służą doradztwem w opracowaniu programów autorskich i programów 

indywidualnego nauczania; 

6)      korelują programy pomiędzy przedmiotami; 

7)     opracowują wielopoziomowe sprawdziany wiadomości i badania wyników 

nauczania; 

8)     poszukują nowych form indywidualizacji nauczania; 

9)       uczestniczą w konferencjach metodycznych; 

10)       współpracują z nauczycielem doradcą; 

11)   określają i podają do publicznej wiadomości zasady rekrutacji w porozumieniu z 

organem prowadzącym. 

4.   Koordynatora prac zespołów powołuje Dyrektor. 

 

POMOC MATERIALNA 

§ 14a. 

 

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). 

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. 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których 

mowa w ust. 6 nie jest możliwe. 

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

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

10 miesięcy. 

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

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

systemie oświaty. 

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

sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 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. 

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

o systemie oświaty. 

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

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

16. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności: 

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu; 

2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 



 

21 

 

postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 

18. 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. 

19. 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. 

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

oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

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

22. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki. 

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

i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18. 

  

 

ROZDZIAŁ 3 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE 

§ 15 

  

1.  Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań edukacyjnych 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. 



 

 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

§ 16 

 

1.Ocenianie uczniów ma na celu: 

1)  bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce; 

2)  pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań; 

3)  uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z 

programów nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie; 

4)  wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

5)  ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia; 

6)  koordynowanie organizacji i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela; 

7)  półroczne (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej 

podstawie stopnia opanowania przez ucznia podstawy programowej na dane półrocze 

(rok szkolny); 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

10) kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych   społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 

2.  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; 



 

23 

 

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.  

 

 



 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE W KLASACH  I – III. 

§17 

1. Rodzaje ocen: 

1)      oceny bieżące – punktowe, wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie 

danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili. 

2)      oceny opisowe półroczne klasyfikacyjne – informują o tym, na jakim poziomie uczeń 

przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia. Mają wyłonić 

mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełnienia braków, 

zaległości. 

2. 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. 

3. Ocenianie bieżące 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. 

 

§18 

 

1. Kryteria oceny punktowej śródrocznej  i opisowej klasyfikacyjnej półrocznej. 

1) Ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel na koniec każdego półrocza ( I półrocze, 

koniec roku szkolnego), na podstawie bieżących ocen punktowych opartych na 

poszczególnych kryteriach: 

a)      czytanie – sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, 

rozumienie tekstu, inne walory), 

b)      mówienie i słuchanie ( forma i sposób wypowiedzi, np. wyrazami, zdaniami, logika 

wypowiedzi, trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnianie, uogólnianie), 

c)       wygłaszanie tekstów z pamięci (  poprawność, długość i trudność językowa 

tekstów, recytacja, własna interpretacja i prezentacja utworu), 
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d)      pisanie (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, 

pisanie ze słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, przestrzeganie poprawności 

ortograficznej, samodzielne zapisywanie swoich wypowiedzi, redagowanie i 

pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis), 

e)      liczenie ( pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie czterech 

działań arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; 

rozwiązywanie zadań tekstowych, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności 

praktyczne w poszczególnych latach nauki, np. odczytywanie godzin na zegarze, 

odczytywanie wskazań termometru, odczytywanie rozkładu jazdy autobusów, 

mierzenie, ważenie), 

f)        wiadomości i umiejętności środowiskowo – przyrodnicze ( orientacja w 

środowisku społeczno – przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji, 

aktywność badawcza, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce), 

g)      umiejętności muzyczne i artystyczno – techniczne ( aktywność twórcza i 

odtwórcza, estetyka wykonywania prac, kończenie prac, udział w konkursach), 

h)      sprawność ruchowa ( przygotowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach, poprawne 

wykonywanie zadań, indywidualne i zespołowe osiągnięcia). 

 

§ 19 

OPISOWA OCENA Z ZACHOWANIA 

 

1. Półroczna  i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) Sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 

b)  Jest systematyczny, obowiązkowy i punktualny, 

c) Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy, 

d) Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania; 

2)     Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) Jest koleżeński i uczciwy w kontaktach międzyludzkich, 

b) Szanuje własność osobistą i społeczną, 

c) Potrafi opanować własne negatywne emocje, ujawniać swoje pozytywne, 

d) Jest tolerancyjny wobec innych, np. poglądów religijnych, wad rozwojowych, 

ułomności, narodowości; 

3)     Dbałość o honor i tradycję szkoły: 



 

 

a) Umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę 

na uroczystościach szkolnych i państwowych, 

b) Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

c) Godnie reprezentuje klasę i szkołę na konkursach, imprezach szkolnych 

i międzyszkolnych; 

4)     Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka, 

b) Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników; 

5)     Dbałość o bezpieczeństwo własne i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) Przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

b) Pomaga młodszym , niepełnosprawnym i osobom starszym, 

c) Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła; 

6)     Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie, 

b) Umie przyznać się do błędów i przeprosić. 

1. Motywacyjny system zachowania 

1) Każdy uczeń za poprawne zachowanie otrzymuje umowny znaczek (czerwona  kropka); 

2) Za złamanie ogólnie przyjętych zasad  uczeń otrzymuje umowny znaczek (czarna kropka); 

3) Półroczna i roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

 § 20 

OCENY BIEŻĄCE – PUNKTOWE 

 

1. Koncepcja i kryteria 

1)      Punktowy system oceniania poszczególnych wysiłków, umiejętności i wiedzy uczniów 

w skali od 1-6 pkt. pozwoli na uwypuklenie najmocniejszych stron każdego ucznia, a 

jednocześnie ukaże jego najsłabsze strony ujawniając materiał do wyćwiczenia, 

powtórzenia, utrwalenia, ukaże również systematykę pracy ucznia i rozwój jego 

postępów; 

2)      Nauczyciel może zastąpić punkty indywidualne wybranym i ustalonym z rodzicami 

symbolem odpowiadającym określonej liczbie punktów; 

3)      System punktowy jest w całości dostosowany i przyporządkowany poziomom 

wymagań. Ma to na celu wykazanie, jakie umiejętności są niezbędne uczniowi do 
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dalszego poszerzania wiedzy, które są potrzebne dalszemu rozwojowi oraz te, dzięki 

którym mógłby rozwijać swoje zainteresowania; 

4)      Oceny bieżące – punktowe nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego i dzienniczka 

ucznia, uwzględniając materiał zawarty w wybranym przez siebie programie nauczania, 

przewidywanym na dany rok kształcenia. 

2. Skala punktowego systemu oceniania 

1) brak poprawności wykonania zadania, pomimo podjęcia   próby  – 1 punkt; 

2) poziom konieczny – 2 

punkty; 

3) poziom podstawowy – 3 

punkty; 

4) poziom rozszerzający – 4 

punkty; 

5) poziom dopełniający – 5 

punktów; 

6) poziom wykraczający  –  6 

punktów. 

 

§21 

  

1.   Nauczyciele w okresie 2 pierwszych tygodni września informują uczniów na zajęciach 

oraz ich rodziców na zebraniach informacyjnych o wymaganiach edukacyjnych oraz 

o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a wychowawca klasy o 

zasadach oceniania zachowania. 

2.   Uczeń oceniany jest na bieżąco za osiągnięty efekt i włożony wysiłek. 

3.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

§ 22 

OCENIANIE PÓŁROCZNE I ROCZNE 

  

1.     W szkole obowiązują dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa do daty rozpoczęcia ferii 

zimowych (w szczególnych przypadkach uchwałą Rady Pedagogicznej może być 



 

 

zmienione), drugie półrocze - do daty zakończenia danego roku szkolnego. Terminy ich 

zakończenia podaje Dyrektor Szkoły. 

2.     Oceny półroczne i roczne mają charakter opisowy i uwzględniają informacje 

o aktywności, postępach i trudnościach ucznia. 

3.     Klasyfikowanie półroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym półroczu z zajęć edukacyjnych. 

4.     Do tworzenia ocen rocznych mogą być wykorzystywane programy komputerowe - 

wybrane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. 

5.     Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

6.     W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez 

lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

6a. 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. 

7.     Uczniowie I etapu nauczania na koniec roku szkolnego otrzymują nagrody na forum 

Szkoły: 

1) kl.I i kl II – dyplomy wzorowego ucznia; 

2) kl. III – nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie. 

       8. Nagrody na forum klasy otrzymują uczniowie za: 

1) wyróżniające wyniki w nauce i zachowanie; 

2) czynny udział w kółkach zainteresowań; 

3) aktywne czytelnictwo; 

4) pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

9.  Ocena opisowa nie dotyczy religii i języka obcego. Oceny bieżące klasyfikacyjne 

      półroczne i roczne ustala się wg skali jak w kl. IV-VI. 

  

§ 23 
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1. Ocena zachowania półroczna i roczna w klasach I – III jest oceną opisową. 

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

na zebraniach o wymaganiach szkoły oraz zasadach oceniania zachowania ucznia. 

3. Do tworzenia ocen rocznych z zachowania mogą być wykorzystywane programy 

komputerowe - wybrane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. 

4. Półroczna i roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

  

§ 24 

POMOC W NAUCE 

 

Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - 

kompensacyjne i inne, w zależności od potrzeb uczniów, w tym społeczności romskiej, oraz osób 

niebędących obywatelami polskimi .  Realizacja programów rządowych w tym min. „ Program 

Rządowy Społeczności Romskiej” -projektów edukacyjnych. 

  

§ 25 

 

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

jest brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

  

§ 26 

  

Szczegółowe kryteria oceniania postępów ucznia klas I-III w nauce i zachowaniu zawiera 

Wewnątrzszkolne Ocenianie Edukacji Wczesnoszkolnej. 

  

§ 27 

(uchylono) 

 

§ 28 

 

(uchylono) 

 



 

 

§ 29 

 

(uchylono) 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE  KLAS  IV – VI. 

§ 30 

 

1.   Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolite, ustalone ogólne zasady oceniania ucznia. 

2. Uczniowie i ich rodzice dobrze znają kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne 

wynikające z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania. 

3.  Nauczyciele w okresie pierwszych 2 tygodni nowego roku szkolnego informują uczniów na 

zajęciach i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych. 

4.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

z podstawy programowej. 

5a.  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 
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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. 

6.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców Nauczyciel każdorazowo uzasadnia 

wystawioną przez siebie ocenę, a sprawdzone i ocenione (w ciągu dwóch tygodni, 

a w szczególnych sytuacjach powyżej tego terminu np. zwolnienie lekarskie, delegacja 

nauczyciela) pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach 

określonych przez nauczycieli (nauczyciel może „wypożyczyć” do domu pracę pisemną 

na czas 1 tygodnia, po czym praca winna być zwrócona przez ucznia). 

6a. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 

przechowywać  cały rok szkolny. 

6b. 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. 

 7.   Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w 

różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

 8.   Ocenie podlegają: wypowiedzi ustne i pisemne, inne prace ucznia, aktywność; 

 9.   Ocenianie bieżące dokonywane w klasach IV-VI jest: 

1)      w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej (do 15 min.) lub wypowiedzi ustnej 

dotyczącej poprzedniej jednostki lekcyjnej lub trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma 

prawo wypowiedzieć się w tych formach minimum 2 razy w ciągu półrocza; 

2)     po zrealizowaniu partii materiału tworzącej jednolitą całość, badające określone 

umiejętności i wiadomości ucznia w formie pisemnej lub ustnej; 

3)     za pracę w grupie na lekcji; 

4)     za wykonanie lub współudział w wykonaniu projektu edukacyjnego; 

5)     za prace domowe – uczeń ma prawo do oceny minimum 2 prac domowych w 

półroczu z przedmiotów wiodących (język polski, matematyka) oraz minimum 1 



 

 

pracy domowej z pozostałych zajęć edukacyjnych; uczeń ma obowiązek odrabiać 

wszystkie prace domowe; niewykonanie pracy domowej może zostać odnotowane w 

dzienniku lekcyjnym znakiem (-). 

10.  O ocenach bieżących rodzice informowani są poprzez zapis w zeszycie przedmiotowym 

(oceny winny być wpisywane systematycznie przez nauczycieli prowadzących poszczególne 

zajęcia edukacyjne), podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami oraz na zebraniach 

z wychowawcą. 

11.  Dłuższe wypowiedzi pisemne muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

zapisane w dzienniku lekcyjnym. Uczniom winien być przedstawiony zakres sprawdzanych 

wymagań edukacyjnych.  W ciągu  tygodnia  w  jednej  klasie  mogą być przeprowadzone 

nie więcej niż dwa sprawdziany, a w ciągu jednego dnia – jeden sprawdzian. 

12.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek i postęp wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 

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. 

13.  Tryb poprawy oceny z danego przedmiotu i formę poprawy ustala PSO. Poprawie  podlegają 

oceny bieżące ze sprawdzianów i testów. Uzyskana podczas poprawy ocena jest ostateczna 

(nawet jeśli jest niższa niż ocena uzyskana wcześniej).  Poprawa jest  jednorazowa. 

14. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone maksymalnie dwa sprawdziany. 

15 Kartkówka traktowana jest jak odpowiedź ustna i obejmuje tematy do trzech lekcji 

      wstecz. 

16. Oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasach IV-VI ustalane są przez nauczycieli 

      poszczególnych zajęć edukacyjnych w oparciu o sumę uzyskanych przez ucznia punktów 

      i przeliczeniu jej na wskaźniki procentowe, które odpowiadają ocenom w skali 

      sześciostopniowej. Przedziały są jednolite dla każdego przedmiotu nauczania. 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne Wskaźniki procentowe 

Celujący 

Bardzo dobry 

Dobry 

Dostateczny 

Dopuszczający 

 100% 

99% - 86% 

85% - 70% 

69%- 50% 

49% - 30% 
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Niedostateczny 29-0% 

 

§ 31 

 

1.   W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z      

wychowania fizycznego i/lub z zajęć komputerowych. 

2.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub wychowania 

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

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 32 

 

1.   W klasach IV – VI oceny bieżące, klasyfikacyjne półroczne i roczne ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

 

Stopień Skrót literowy 
Oznaczenie 

cyfrowe 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dst. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 

      

 

2.   Dopuszcza się stosowanie (+) i  przy ocenach bieżących i półrocznych. 



 

 

 

§ 33 

KRYTERIA STOPNI 

 

1. Ustala się następujące kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: w sposób wyróżniający opanował wiadomości 

i umiejętności wynikające z podstawy programowej na dany etap edukacyjny oraz uczeń, 

który opanował podstawę programową z danego przedmiotu i aktywnie uczestniczył 

w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych i przeglądach artystycznych; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: prezentuje pełen zakres wiedzy i 

umiejętności, które nabył na zajęciach i sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela. Potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności wynikające 

z podstawy programowej i poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności 

wynikające z podstawy programowej danego przedmiotu i rozwiązuje zadania o średnim 

stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności 

wynikające z podstawy programowej danego przedmiotu i wykonuje proste zadania przy 

pomocy nauczyciela lub w oparciu o pomoc koleżeńską; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności 

wynikające z podstawy programowej i nie potrafi  rozwiązać prostych zadań nawet przy 

pomocy nauczyciela. 

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

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

  

§ 34 

  

1.     Klasyfikowanie półroczne roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym półroczu (roku szkolnym) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali 1 – 6 oraz oceny zachowania począwszy 

od klasy IV. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych i z zachowania jest wynikiem pracy ucznia 
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w dwóch półroczach. 

2.     Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących ale sumą osiągnięć 

ucznia w danym półroczu (roku szkolnym) określającą przyrost wiedzy i umiejętności. 

3.     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania – wychowawca klasy. 

4.     Oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne powinny zostać ustalone najpóźniej na dzień przed 

zebraniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. 

5.     Zebrania Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej odbywają się w przedostatnim tygodniu 

przed końcem półrocza oraz zakończenia roku szkolnego. 

6.     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (półroczna) może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7.     Oceny roczne z religii/etyki albo innych dodatkowych zajęć edukacyjnych uwzględnia się 

przy ustalaniu średniej ocen. 

8.     Sytuacje sporne w wyżej wymienionej sprawie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

9.   Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

  

§ 35 

(uchylono) 

 

§ 36 

  

1.   Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 

3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

4) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły; 

5) przestrzeganie statutu i regulaminów szkoły; 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

8) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 



 

 

9) okazywanie szacunku innym osobom; 

10) aktywny udział w życiu szkoły (uczestnictwo w akademiach, festynach, konkursach, 

akcjach charytatywnych). 

2.   Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

3.   Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub       

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie. 

4.   uchylono. 

5.   uchylono. 

6.   Ocenę zachowania roczną (półroczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne - nag. 

7.   Wychowawca klasy wystawia ocenę z zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami, 

uwzględniając zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, i opinię nauczycieli 

zespołu klasowego. W wyjątkowych sytuacjach przed wystawieniem oceny wychowawca 

powinien wziąć pod uwagę również opinię Rady Pedagogicznej. Ocena z zachowania 

ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8.   Ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

1)   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a)     wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne (przestrzega bez zastrzeżeń 

regulaminów porządkowych), jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych 

uczniów w szkole i w środowisku, 

b)    na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów w szkole i poza nią i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę, 

c)    wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska (aktywnie bierze 

udział w pracach organizacji szkolnych oraz innych np. występy w przedstawieniach 

szkolnych, udział w akcjach organizowanych przez szkołę), 

d)    jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych przez siebie obowiązków i zadań 
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powierzonych przez nauczycieli, 

e)     nie spóźnia się na zajęcia, systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza 

usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez 

wychowawcę, 

f)     dąży do rozwijania swoich własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę (bierze udział w konkursach, aktywnie pracuje na zajęciach kół 

zainteresowań, chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na zajęciach edukacyjnych), 

g)    szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

h)    nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków i innych środków 

odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia, 

i)      nie używa nigdy wulgarnych słów i gestów, 

j)      nie używa  na zajęciach telefonu komórkowego; 

 2)   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)     bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, przestrzega regulaminów 

porządkowych, 

b)    na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów w szkole i poza nią, i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę, 

c)    jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych przez siebie obowiązków i zadań 

powierzonych przez nauczycieli, 

d)    nie spóźnia się na zajęcia, systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza 

usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez 

wychowawcę, 

e)     dąży do rozwijania swoich własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę (bierze udział w konkursach, aktywnie pracuje na zajęciach kół 

zainteresowań, chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na zajęciach edukacyjnych), 

f)     szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

g)    nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków i innych środków 

odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia, 

h)    nie używa nigdy wulgarnych słów i gestów, 

i)      nie korzysta na zajęciach z telefonu komórkowego; 

3)   Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do innych ocen zachowania otrzymuje uczeń, 

który: 

a)     dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z obowiązującymi regulaminami 



 

 

i Statutem Szkoły, 

b)    cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów, 

c)    pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

d)    ma sporadyczne spóźnienia i wszystkie godziny nieobecności ma usprawiedliwione, 

e)     szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

f)     przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia, 

g)    nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, 

h)    nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

i)      nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, 

j)      właściwie reaguje na upomnienia i uwagi, 

k)    nie korzysta na zajęciach z telefonu komórkowego; 

4)   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a)     poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b)    nie lekceważy osób dorosłych, pracowników szkoły i kolegów, 

c)    pracuje w szkole na miarę swoich możliwości, 

d)    zdarza mu się spóźniać na zajęcia szkolne, 

e)     przestrzega podstawowych zasad higieny i estetyki osobistej, 

f)     nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, 

g)    nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

h)    nie używa słów i gestów wulgarnych, 

i)      zdarza mu się korzystać z telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych; 

5)   Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z regulaminami i Statutem Szkoły, 

b) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, 

c) często spóźnia się na zajęcia szkolne, nie dostarcza usprawiedliwień nieobecności 

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

d) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 

e) prowokuje kłótnie, konflikty i bójki, 

f) zdarza mu się znęcać fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

g) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia, 

h) nie reaguje na uwagi i upomnienia pracowników szkoły, 

i) zdarza mu się użyć słów i gestów wulgarnych, 

j) zdarza mu się korzystać z telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych; 

6)   Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
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a)     nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z regulaminami i Statutem Szkoły, 

b)    nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, 

c)    notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i nie dostarcza usprawiedliwień nieobecności 

pomimo upomnień nauczyciela, 

d)    ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 

e)     znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

f)     ze względu na swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla środowiska, 

g)    nie reaguje na uwagi i upomnienia pracowników szkoły, 

h)    wdaje się w bójki, bardzo często prowokuje kłótnie i konflikty, 

i)      niszczy mienie szkolne, społeczne oraz kolegów, 

j)      stosuje szantaż i zastraszanie, wymusza lub kradnie, 

k)    działa w nieformalnych grupach takich jak bandy młodzieżowe, gangi, sekty, 

l)      ulega nałogom i namawia do tego innych, 

m)  często używa słów i gestów wulgarnych, 

n)    używa telefonu komórkowego podczas zajęć; 

9. Umyślny czyn zagrażający życiu i zdrowiu powoduje obniżenie zachowania do nagannej. 

10.   Wychowawca klasy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania rodziców 

o niewłaściwym zachowaniu ich dziecka. 

11.   W wyjątkowych sytuacjach wychowawca klasy może podwyższyć ocenę zachowania, jeżeli 

uczeń wykazuje aktywność na rzecz klasy i szkoły. 

12. Uczeń, który otrzymał upomnienie przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły nie może mieć 

oceny wyższej niż „dobre” z zachowania. 

13. Uczeń, który otrzymał naganę od wychowawcy lub Dyrektora Szkoły nie może mieć wyższej 

niż „poprawne” z zachowania. 

14.  Uczeń, który otrzymał upomnienie lub naganę nie może uczestniczyć w pracach Samorządu 

Klasowego i Samorządu Szkolnego. 

15.  Uczeń, który otrzymał ocenę niższą niż dobra, nie może być reprezentantem klasy 

w Samorządzie. 

16.  Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną nie może reprezentować Szkoły 

na zewnątrz. 

 

§ 37 

 PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

 



 

 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię o: 

1)  postawach ucznia w środowisku szkolnym, tj. przestrzeganie przepisów, 

podporządkowanie się wymogom Statutu Szkoły; 

2) postawach wobec innych ludzi, tj. pomoc i życzliwość wobec kolegów szkolnych, 

nauczycieli, rodziców i innych pracowników Szkoły, uprzejmość, dotrzymywanie obietnic, 

prawdomówność; 

3) postawach względem siebie, tj. pilność, dbałość o własny rozwój, poczucie godności, 

obowiązkowości, troski o własne zdrowie i higienę pracy, dbałość o higienę osobistą; 

4) poszanowaniu mienia, tj. mienia Szkoły, własnego, kolegów; 

5) postawie w Szkole i poza Szkołą (nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków, nie pije 

alkoholu); 

6) o postawie ucznia wobec honoru i tradycji Szkoły; 

7) dbałości o piękno mowy ojczystej. 

2.  Zachowanie ucznia poza Szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach drastycznych 

i nagminnych. 

3. Przy ocenie zachowania należy uwzględnić reprezentowanie Szkoły w konkursach 

przedmiotowych  i zawodach sportowych. 

4.  Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się frekwencję ucznia. 

5.  Ocena zachowania nie może wynikać z i mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie Szkoły. 

6.  Ocenę zachowania ustala wychowawca. Ustala się następujący tryb postępowania: 

1) samoocena ucznia; 

2)  opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy – 

sformułowana w toku dyskusji; 

3) pinia wychowawcy z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli i pracowników Szkoły; 

4) nie bierze się pod uwagę opinii nauczyciela, który o danym uczniu nie potrafi powiedzieć 

nic pozytywnego; 

5) ustalone oceny zachowania mogą być poparte zaleceniami wychowawcy jakie cechy 

i postawy uczeń powinien w sobie doskonalić i rozwijać, a co ewentualnie zwalczać lub 

ograniczać. 

7.Wychowawca zobowiązany jest przekazywać informacje: 

1) uczniom  - na godzinach wychowawczych, dot. ilości posiadanych przez nich 

                                    punktów, 
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2) rodzicom - na zebraniach o stanie punktów uzyskanych przez ucznia. 

8. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać 

 odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc 

pod uwagę opinię innych nauczycieli. 

9.  Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 43a. 

10.  Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

 wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

11. Wyjściową oceną zachowania uczniów jest ocena dobra. 

 

§ 38 

1. Kryteria ocen zachowania w klasach 1-3 SP 

1) Ocena opisowa zachowania uczniów uwzględnia różne aspekty i wyraża opinie o tym, czy 

uczeń : 

a) nawiązuje kontakt z kolegami, pomaga im, inicjuje działania na rzecz innych dzieci, 

b) włącza się do działań organizowanych na rzecz innych, 

c) akceptuje zasady współżycia w grupie, 

d) czuje się dobrze wśród rówieśników, wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych, 

e)  akceptuje obowiązki wynikające z roli ucznia, 

f) dba o porządek na swojej ławce i ład w klasie, 

g) akceptuje odmienność wyglądu, zachowania i tradycji innych ludzi, 

h)  szanuje własność swoją, kolegów i szkolną, 

i) okazuje szacunek swoim zachowaniem i mową nauczycielom oraz wszystkim pracownikom 

    Szkoły i dzieciom, 

j)  potrafi pełnić obowiązki dyżurnego według zasad ustalonych przez klasę, 

k)  potrafi współpracować z innymi uczniami podczas zajęć grupowych, 

l)  przestrzega zasad kultury słowa i zachowania się, m. in. kulturalnie kibicuje, 

m)  zna zasady bezpiecznego zachowania się w  sytuacjach trudnych, nietypowych, 

wymagających szybkiego myślenia i działania, 

n) systematycznie i aktywnie uczestniczy w treningach. 

2. Kryteria ocen zachowania dla ucznia klas 4-6 SP 

1)  Ocenianie zachowania w klasach 4-6 SP, jest realizowane w systemie punktowym; 

2)  Z przyjętymi zasadami zostają zapoznani uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego. 

3)  Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie 

pierwszego półrocza; 



 

 

4) Ocenę roczną ustala się, sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim półroczu a następnie 

dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożony na ocenę, która znajduje się 

na świadectwie szkolnym ucznia; 

5) Ocenianie polega na przyznawaniu punktów na plus i na minus za określone postawy 

zachowania ucznia ustalone w kryteriach; 

6) Fakt przyznania punktów odnotowywany jest przez uprawnione do tego osoby w dzienniku 

lekcyjnym w specjalnie przygotowanej przez wychowawcę rubryce Każdy wpis  w rubryce  - 

KATEGORIA - powinien zawierać krótką informację za co przyznano punkty. Podpis osoby 

sporządzającej wpis winien być czytelny; 

7)  Obowiązkowym elementem procesu wystawienia oceny jest samoocena ucznia dokonywana 

w formie autorefleksji. Ocena może być dokonywana na KARCIE OCENY POSTAWY 

I ZACHOWANIA – dla uczniów szkoły podstawowej; 

8)  Przyznawanie punktów przez wychowawcę powinno się odbywać jawnie w obecności 

zainteresowanego ucznia i klasy w trakcie godzin wychowawczych; 

9)  Wychowawca ma obowiązek uwzględnić w systemie punktowym opinie klasy na temat 

funkcjonowania ucznia w grupie; 

10)  Wychowawca przyznaje punkty uwzględniając również: 

a)   opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b)   opinie środowisk pozaszkolnych, 

c)    wyniki własnych obserwacji (zgodnie z zasadami Statutu Szkoły i WO). 

11)  Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 200 pkt.; 

12)  Ilość przyznanych punktów zwiększa się lub zmniejsza, gdy uczeń uzyskuje punkty 

dodatnie lub ujemne; 

13)  Ustala się ocenę zachowania ucznia według kryteriów: 

a) Uczeń uzyskuje w każdym półroczu danego roku szkolnego 200 pkt., czyli ocenę dobrą  

zachowania, 

b) Ocena ta może pozostać bez zmian, ulec podwyższeniu lub obniżeniu, 

c) Zachowanie WZOROWE: ponad 350 pkt,      

d) Zachowanie BARDZO DOBRE: 281-350 pkt, 

e) Zachowanie DOBRE: 200-280 pkt, 

f) Zachowanie POPRAWNE: 101-199 pkt, 

g) Zachowanie NIEODPOWIEDNIE: 1-100 pkt, 

h) Zachowanie NAGANNE: 0 pkt. i poniżej. 

14)  Oceny wzorowej nie uzyska uczeń, posiadający 30 pkt. ujemnych; 
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15)  Uczeń posiadający 50 pkt. ujemnych nie otrzyma oceny bardzo dobrej; 

16)  Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceny zachowania w szczególnych 

przypadkach. Są to: 

a) zaburzenia emocjonalne, 

b) nadpobudliwość, 

c) nerwice, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim lub opinią/orzeczeniem właściwej 

poradni. 

17)  Za udział w zawodach sportowych uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów 

w półroczu (nie dotyczy gimnastyki sportowej). 

 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA   

2. Ocena Zachowania - punktacja 

1) P U N K T Y   D O D A T N I E 

a)  ZAWODY SPORTOWE 

- szkolne 10p,       

-rejonowe – udział  10p                  miejsca 1–3  15p              miejsca 4–6  10p, 

-wojewódzkie – udział 10p            miejsca 1–3  15p               miejsca 4–8  10p, 

-ogólnopolskie – udział 30p             miejsca 1-3   30p               miejsca 4-8   15p, 

-międzynarodowe (od juniora młodszego) - udział 30p. 

 

b) KONKURSY 

   - konkursy przedmiotowe z kolejnymi stopniami org.(punktowany każdy konkurs), 

   - etap szkolny: udział w konkursie  10p, 

  - etap rejonowy  20p, 

  - etap wojewódzki  30p, 

  - laureat + 20p, 

  -konkurs wewnątrzszkolny- udział  5p, 

  -miejsca 1–3    15p, 

-konkurs międzyszkolny organizowany przez inną szkołę  (w przypadku braku eliminacji 

szkolnych)- udział  10p            miejsca 1-3   20p, 

 

c)  DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KLASY I SZKOŁY 

 -  praca na rzecz środowiska 1-20 K, 

 -  aktywny udział w życiu szkoły 20 K, 



 

 

 -  aktywne sprawowanie funkcji w klasie, rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego 1-15 K, 

 -  aktywna praca w samorządzie szkolnym i klasowym 1-30 S, 

-  pomoc w organizowaniu imprez szkolnych (np. apele, imprezy okolicznościowe, zawody 

-  sportowo – rekreacyjne, dni otwarte)1-20 K, 

 -  aktywny udział  w projektach szkolnych 10-30 K, 

 -  praca na rzecz klasy (np. kronika, gazetka, pomoc w organizacji imprez klasowych itp.) 1-15 

K. 

 

d)   OCENA KLASY, NAUCZYCIELI I SAMOOCENA    (punkty przyznaje się w każdej z tych 

kategorii) 

-wzorowa   10p, 

-bardzo dobra   8p, 

-dobra   6p, 

-poprawna    3p, 

-nieodpowiednia i naganna    0p, 

e)   KULTURA OSOBISTA I WYWIĄZYWANIE SIĘ Z POWINNOŚCI UCZNIOWSKICH 

-  punktualność – brak spóźnień  10p co miesiąc, 

 -  reagowanie na przejaw zła i nietolerancji (bójki, przejawy agresji, przemoc psychiczna) 20 K, 

-  czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych (aktywny udział w pracach kół zainteresowań, 

-  organizacjach społecznych, klubach sportowych, zespołach artystycznych itp.)  5-25 S, 

-   najwyższe czytelnictwo w klasie 15 S, 

-  wzorowa frekwencja :         0 godz. opuszczonych   30 p co miesiąc 

                                                1-15 godz. opuszczonych usprawiedliwionych   15p co miesiąc, 

-  efektywność w nauce, 

  -średnia ocen 4,75 i powyżej    30 s, 

   -średnia ocen z zakresu 4-4,74   20s, 

   -średnia ocen z zakresu 3,5-3,99   10s, 

  -średnia ocen z zakresu 3-3,49    5s. 

 

2) P U N K T Y   U J E M N E 

- celowe przeszkadzanie na lekcjach, złośliwe komentowanie, rozmowy nie na temat podczas 

lekcji – za każdą uwagę 10 K, 

 - niewykonywanie poleceń nauczyciela – za każdą uwagę  5 K, 
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 - aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły – za każdą uwagę  10 

K, 

 - ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne – za każdą uwagę  10 K, 

- krzyki na korytarzu 5 K, 

-  bójka, pobicie, chuligańskie zachowanie 100 K, 

- zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych (popychanie, podstawianie nogi, rzucanie      

   plecakami, workami, bieganie po korytarzach, skakanie ze schodów, murków, płotów, 

  drzew, itp.) 30 K, 

-  wulgarne słownictwo – za każdą uwagę  10 K, 

-  wandalizm – niszczenie mienia 30-50 K, 

-  kradzież; wyłudzanie 30-100 K, 

-  zaśmiecanie otoczenia 10 K, 

-  palenie papierosów 20 K, 

-  posiadanie lub picie alkoholu   150 K, 

-  posiadanie lub zażywanie środków odurzających 150 K, 

- spóźnianie się na lekcje – powyżej 2 spóźnień- za każde kolejne spóźnienie 2 K, 

-  opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia – za 1godzinę 3 K, 

- niewykonanie zobowiązań (np.: niezgłoszenie się na konkurs, mimo wcześniejszej deklaracji)   

   za każdą uwagę 30 K, 

- granie piłkami na korytarzach szkolnych 5 K, 

- wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji 10 K, 

-  nieodpowiedni do sytuacji strój, tj. głęboki dekolt, zbyt krótkie spodenki, spódnice, bluzki, 

   brak stroju galowego na uroczystościach  10 K, 

-   oszukiwanie rodziców i nauczycieli (np. fałszowanie dokumentów) 20 K, 

-   niewypełnienie obowiązku dyżurnego  5 K, 

-   jedzenie, picie, żucie gumy podczas lekcji 5 K, 

-  używanie bądź zabawa telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym 

   (np. Mp3, Mp4, dyktafon itp.), każdorazowo   10 K, 

-  nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych: powyżej 2 miesięcy  2 K, brak zwrotu materiałów 

bibliotecznych na koniec roku szkolnego 10 S, 

-   niewłaściwe korzystanie ze stanowisk komputerowych w czytelni 2-10 K, 

-   przynoszenie, posiadanie i używanie niebezpiecznych przedmiotów (np. nóż, petarda) 50 K, 

-   zorganizowana przemoc 50 K, 

-  stwarzanie sytuacji, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu (użycie gazu łzawiącego, innych 



 

 

    niebezpiecznych substancji)  50 K, 

-   nagana dyrektora szkoły na forum szkoły 100 K, 

       -   złamanie zarządzenia dyrektora szkoły 30 K. 

 

§ 39 

  

Na miesiąc przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych. Informacje te przekazuje rodzicom ucznia 

wychowawca klasy w formie pisemnego zawiadomienia, które powinno być potwierdzone 

podpisem rodziców w dzienniku lekcyjnym. 

  

§ 40 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do poinformowania uczniów i ich 

rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej najpóźniej na 2 tygodnie przed Radą 

Klasyfikacyjną, a wychowawcy klas o ustalonej ocenie zachowania. Informacje te są 

przekazywane w formie odpowiedniego zapisu w zeszycie kontaktu nauczyciel-rodzic lub 

podczas zebrania z rodzicami.  

 

§ 41 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (półrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej (półroczu programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

2. Zorganizować: 

1) zajęcia reedukacyjne, 

2) zajęcia wyrównawcze, 

3) dyżury nauczycieli (w formie konsultacji z danego przedmiotu), 

4) pomoc koleżeńską (w poszczególnych klasach zajmuje się tym wychowawca oraz 

samorząd klasy). 

3.  Liczbę godzin poszczególnych zajęć ustala się w zależności od potrzeb. 
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§ 42 

 

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

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

  

§ 43 

(uchylono) 

§ 43a. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

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

nieklasyfikowaniem. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. 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. 

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

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

10. 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. 

11. 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 wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.. 

12. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 

13. 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. 

14. 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. 

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

odpowiedziach, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego informację o wykonaniu 

przez ucznia zadań praktycznych. Protokół stanowi plik do arkusza ocen ucznia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

17. 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). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

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

 

§ 44 

PROMOCJA DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ 

  

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

ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

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

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3.   Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w 

wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

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

klasę. 

5.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednego przedmiotu. 

6.   O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym. 

§ 45 

 

(uchylono) 

 

§ 45a. 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

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: 

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. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. W skład komisji, wchodzą: 

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wskazany przez dyrektora- jako przewodniczący 

komisji, 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 c) dwóch   nauczycieli   z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, 

 prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wskazany przez dyrektora - jako   

przewodniczący komisji, 
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  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, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

  g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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, 

 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, a w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego informację o wykonaniu przez 

ucznia zadań praktycznych ; 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) skład komisji, 

 b) termin zebrania komisji, 

 c) imię i nazwisko ucznia, 

 d) wynik głosowania, 

 e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 



 

 

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 

§ 46 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych 

przypadkach – za zgodą Rady Pedagogicznej – uczeń  może zdawać egzamin poprawkowy z 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu 

z zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których egzamin winien 

mieć przede  wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu wakacji 

     letnich. 

4.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora– jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminujący, 

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

5.   Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną uczniowi z danych zajęć edukacyjnych, 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji powołany zostaje jako osoba egzaminująca 

inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

6.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, imię i nazwisko ucznia, 

nazwę zajęć edukacyjnych oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku 

egzaminu poprawkowego z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. 

7.   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez Dyrektora Szkoły. 
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 8. 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) zadania egzaminacyjne; 

 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. 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. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 47 

UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1.   Uczeń kończy Szkołę Podstawową: 

      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się rocznej (półroczne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej (półroczu programowo najwyższym) oraz roczne (półroczne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych (półroczach programowo niższych), uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz przystąpił do sprawdzianu. 

2.   Uczeń kończy Szkołę Podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

  



 

 

§ 48  

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ 

 

1.   W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dalej 

„Komisją Okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, 

określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej 

„sprawdzianem”. 

2.   Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3.   Szczegółowe warunki przeprowadzania sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 959). 

  

§ 49 

 

(uchylono) 

 

§ 50 

 

(uchylono) 

 

§ 51 

 

(uchylono) 

 

§ 52 

 

(uchylono) 

 

§ 52a. 

 

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. 
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2. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian  rodzice ucznia 

składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego 

uczeń przystąpi do  części drugiej sprawdzianu. 

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka 

obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem sprawdzianu. 

4. Terminy przeprowadzania sprawdzianu: 

 1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

 2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 

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

6. 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. 

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

8. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 

1) część pierwsza- 80 minut; 

2) część druga- 45 minut. 

9. 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. 

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

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

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy. 

12. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 11 mogą być 

13. Pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

1)przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego szkołę. 

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

zadań. 

15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego 

określa § 15 i § 14 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 



 

 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

16. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych w § 

26 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

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

Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń 

o szczegółowych wynikach sprawdzianu. 

18. 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. 

19. 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. 

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

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

sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem 

ukończenia szkoły. 

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

sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona” 

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

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

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna 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). 
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24. Zwolnienie, o którym mowa w ust.23 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części  

sprawdzianu najwyższego wyniku. 

25. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii. 

26. Opinię, o której mowa w ust. 25 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu 

27. 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. 

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

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, 

za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej sprawdzian może być 

przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

wyraża na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. 

29. 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. 

30. 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. 

 

§ 53 

PREZENTACJA MOCNYCH STRON UCZNIA 

 

1.   Uczniowie, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocenę z co najmniej nauki 4,75,  

a z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą otrzymują świadectwo z wyróżnieniem  

(z zastrzeżeniem pkt.2 jak niżej). 

2.   Uczniowie biorący udział w konkursach z zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę 

i zajmujący w tych konkursach czołowe miejsca mogą otrzymywać dyplomy mistrza 



 

 

(np. dyplom mistrza ortografii, dyplom mistrza matematyki itp.) lub dyplomy za osiągnięte 

miejsca i dyplomy uczestnictwa. 

3.   Uczniowie za zajęcie punktowanych miejsc w ligach przedmiotowych, konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych, za pracę w organizacjach szkolnych, 

działalność w ZHP, Samorządzie Szkolnym oraz pracę społeczną na rzecz szkoły i 

środowiska mogą otrzymać nagrody rzeczowe i dyplomy. 

4.   Wychowawca klasy może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły o przyznanie 

specjalnej nagrody dla ucznia, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce i wzorowe 

zachowanie w klasie bądź w szkole.  

 

 §53 a 

Promowanie 

 

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. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 
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oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. 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. 

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

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

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

ze sprawowania. 

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

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział 

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

15. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

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

narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

16. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do 

klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 

r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej i  w 

roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, nie podlega ono 

klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje 

świadectwa szkolnego promocyjnego. 



 

 

17. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie 

I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą 

w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

18. Dziecko, o którym mowa w ust. 17, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie 

I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i 

promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego 

promocyjnego. 

19. Dziecko, o którym mowa w ust. 17, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania 

nauki w klasie I szkoły podstawowej, może korzystać z wychowania przedszkolnego w 

wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej 

wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. 

 

§ 53b 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

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. 

1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub 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. 

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; 
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5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5 Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych 

podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być 

niższa niż ocena przewidywana. 

8. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć 

formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć 

formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie 

ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego 

rodziców ,dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia. 

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 7  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 

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. 

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzona przez ucznia podpisem. 

16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia. 

17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na 

jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

§ 53c 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

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: 

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. 
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5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. 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  z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, 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, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

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, 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania sprawdzające, 



 

 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin zebrania komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

12. 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.  

 

ROZDZIAŁ 4 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY 

  

§ 54 

1.  Społeczność Szkoły stanowią: 

1) Uczniowie 

2) Nauczyciele 

3) Pracownicy Szkoły nie będący nauczycielami 

4) Rodzice 

2.  Członkowie społeczności mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Statutu. 

 

 

UCZNIOWIE 

§ 55 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

Uczeń ma prawo do: 

1)    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z wymogami higieny pracy 
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umysłowej; 

2)    Korzystania z pomocy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, opieki zdrowotnej, 

organizowanych przez władze oświatowe i innych sojuszników szkoły. Z pomocy 

socjalnej uczeń może skorzystać składając stosowne dokumenty pedagogowi lub na 

wniosek wychowawcy klasy; 

3)    Uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych oraz zespołach pomocy koleżeńskiej 

w przypadku trudności w nauce z poszczególnych przedmiotów; 

4)    Poszukiwań intelektualnych i twórczych poprzez uczestnictwo w konkursach, 

olimpiadach, spotkaniach z twórcami kultury; 

5)     Podjęcia starań i przyznania indywidualnego toku nauczania, promowania do klasy 

programowo wyższej; 

6)      Korzystania z pomieszczeń, urządzeń, terenów rekreacyjnych i wyposażenia szkoły 

w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela; 

7)    Uczestniczenia w życiu organizacji zrzeszających uczniów i działających na terenie 

szkoły; 

8)     Oceny jawnej, umotywowanej, obiektywnej i rzetelnej, zgodnej z Wewnątrzszkolnym 

Ocenianiem; 

9)     Odwołania się od oceny, którą uważa za niesłuszną, do nauczyciela, który ją wystawił, 

uzasadniając swoje wątpliwości. Odwołanie się od oceny przebiega zgodnie z WO; 

10)  Wolnych przerw między lekcjami; 

11)     Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących życia szkoły i klasy; 

12)       Uzgodnienia z nauczycielem terminu wyrównania zaległości spowodowanych 

dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością w szkole (na podstawie założeń WO); 

13)    Prośby o przeniesienie do równoległej klasy z ważnych przyczyn. Decyzję 

podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z wychowawcami, pedagogiem i rodzicami 

dziecka; 

14)     Prośby o ponowne przeanalizowanie oceny z zachowania poprzez wniesienie 

podania do Rady Pedagogicznej. Podanie winno być podpisane przez rodziców ucznia; 

15) prawo do podtrzymywania tożsamości etnicznej społeczności romskiej; 

16) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona 

do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia; 

17) dostosowania warunków pisania  sprawdzianu szóstoklasisty do potrzeb; 

18) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 



 

 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status 

ucznia nietykalności osobistej; 

19) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

  

§ 56 

 

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje, 

aktywne w nich uczestnictwo oraz solidne i systematyczne przygotowanie do lekcji. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) nienoszenia biżuterii i niefarbowania włosów; 

2) posiadania szkolnego stroju galowego składającego się z  odpowiednich spodni (chłopcy), 

spódnic (dziewczyny) oraz białej koszuli bądź bluzki (strojem jest 

również garnitur bądź kostium w odpowiednim kolorze); 

3) posiadania i noszenia stroju i obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego, 

zgodnego z wymogami nauczyciela. 

4. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach na 

których uczeń reprezentuje Szkołę. 

5. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne. 

6. Obowiązkiem ucznia jest wyłączenie telefonu komórkowego na czas trwania lekcji. Szczegóły 

używania telefonu komórkowego na terenie Szkoły określa Regulamin Porządkowy Szkoły. 

  

§ 57 

 

1. Ponadto uczeń ma obowiązek: 

1)      Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować jej tradycje; 

2)     Odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły oraz zachowywać 

zgodnie z zasadami kultury współżycia; 

3)     Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy; 

4)     Dbać o porządek i estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach, w innych 

pomieszczeniach szkoły oraz jej otoczeniu; 

5)      Powiadomić wychowawcę, nauczycieli lub dyrekcję o zauważonych w szkole lub 

jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi oraz 
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o awariach i usterkach powodujących zniszczenia mienia społecznego; 

6)      Przestrzegać zasad współżycia w społeczności szkolnej, zwalczać przejawy 

brutalności, wulgarności, patologii społecznej, a także podporządkować się 

i wykonywać zarządzenia, polecenia nauczyciela i dyrektora. Jeżeli uważa, że 

decyzje te naruszają Statut Szkoły, zawiadamia o tym Dyrektora Szkoły, 

Wychowawcę lub przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego; 

7)     Przestrzegać regulaminów: szkoły, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, 

pracowni szkolnych; 

8)     Uczeń nieuczestniczący w lekcjach religii / etyki przebywa w świetlicy szkolnej lub 

w czytelni pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Za ucznia, który nie przebywa 

w świetlicy lub czytelni , a w innym miejscu, szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo, o czym wcześniej informuje się rodziców; 

9)       Znać i przestrzegać regulaminy i przepisy BHP obowiązujące na terenie szkoły; 

10)       Dbać o zdrowie własne, koleżanek i kolegów; 

11)     Natychmiast usprawiedliwiać nieobecności w szkole (zgodnie z WO); 

12)       W dni uroczyste nosić strój galowy ; 

13)   Posiadać i szanować legitymację szkolną;  

14) w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w 

zajęciach edukacyjnych. 

  

§ 58 

INNE OBOWIĄZKI UCZNIÓW I ZESPOŁÓW KLASOWYCH 

  

1.     Poszczególne klasy mają obowiązek opiekowania się przydzieloną salą. 

2.     Uczeń nie powinien przynosić do szkoły cennych rzeczy, większej ilości pieniędzy, 

niebezpiecznych przedmiotów. 

3.     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez uczniów, ich 

zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia biżuterii. 

4.     Spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami będącymi 

własnością uczniów rozstrzygają zainteresowani rodzice. 

  

§ 59 

NAGRODY 

 



 

 

1.   Społeczność szkolna nagradza: 

1)     osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki; 

2)    działalność menedżerską, pasję społecznikowską. 

2.   Nagrody indywidualne: 

1)     pochwała wychowawcy lub Dyrektora Szkoły udzielona wobec klasy albo 

wobec społeczności uczniowskiej; 

2)    dyplomy i nagrody rzeczowe przyznawane za szczególne osiągnięcia w nauce, 

zawodach sportowych, konkursach lub pracy społecznej na rzecz szkoły 

i środowiska; 

3)    nagroda specjalna Dyrektora Szkoły przyznawana na koniec roku szkolnego dla: 

 a) najlepszego ucznia – absolwenta /osiąga najwyższe średnie na świadectwie 

ukończenia szkoły, otrzymał wzorowa ocenę z zachowania, brał udział 

w różnorodnych zawodach, konkursach, uroczystościach na różnym szczeblu, 

brał aktywny udział w życiu szkoły/, 

 b) najsympatyczniejszego absolwenta /wyłanianego w drodze głosowania 

ogółu społeczności uczniowskiej/, 

 c)  najlepszego sportowca-absolwenta /godnie reprezentował szkołę 

na zawodach różnych szczebli, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę 

z zachowania/. 

3.   Nagrody zespołowe: 

1)     pochwała Dyrektora Szkoły; 

2)    dyplomy i nagrody rzeczowe dla klasy. 

4.   Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa WO. 

  

 

§ 60 

KARY 

 

1.   Społeczność szkolna karze najsurowiej za: 

1)     lekceważący stosunek do nauki szkolnej, notoryczne nie przygotowywanie się 

do zajęć lekcyjnych; 

2)     naruszanie nietykalności cielesnej, przejawy brutalności, wybryki chuligańskie; 

3)     naruszanie wspólnego dobra i godności ludzkiej (rozprzestrzenianie patologii 

społecznej); 
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4)     brak szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

2.   Szczegółowe zasady karania określa WO. 

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków 

szkolnych uczeń może być ukarany: 

1)     upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły; 

2)    ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu; 

3)    przeniesieniem do innej klasy; 

4)  przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

4.   Wykonanie kary może być zawieszone lub anulowane, jeżeli uczeń zmieni postępowanie 

i postara się naprawić wyrządzone zło. 

5.  Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy, rzecznika Samorządu Szkolnego, Rodzica jeżeli uważa udzieloną mu karę 

za niesprawiedliwą (odwołanie ustne lub pisemne). 

6.   Odwołanie od kary rozpatruje Dyrektor Szkoły przy współudziale dwóch członków Rady 

Pedagogicznej, przedstawiciela Rady Rodziców i przedstawiciela Samorządu 

Uczniowskiego w ciągu 7 dni od jego wniesienia i postanawia: 

           1)   oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

           2)   odwołać karę; 

           3)    zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

7.   Jeśli karę wymierzył Dyrektor Szkoły uczeń ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się 

za pośrednictwem rodziców do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (odwołanie 

pisemne). 

8.   W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność 

osobistą. 

  

§ 60a 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do  wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 



 

 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę. 

11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 

§ 61 

  

1.   Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły 

dodatkowo stosuje się kary: 

            1)   wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

            2)   wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w Brzegu o zbadanie sytuacji 

                   wychowawczej. 

2.   O przeniesienie wnioskuje się gdy uczeń: 

            1)    notorycznie łamie postanowienia Statutu i Regulaminu; 

            2)    otrzymał kary przewidziane Statutem Szkoły; 

            3)    zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów; 

            4)    swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

                   uczniów lub pracowników szkoły; 

            5)    ma demoralizujący wpływ na innych. 

     3.   Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana 

środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy 

o przeniesienie ucznia wnioskuje rada klasowa rodziców. 

     4.   O przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, 

po zapoznaniu się z opinią pedagoga i zespołu nauczycieli oraz powiadomieniu       

rodziców ucznia . 
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 NAUCZYCIELE 

§ 62 

  

1.     Każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegania przepisów oświatowych oraz możliwość 

korzystania z praw zawartych w aktualnej Ustawie o Systemie Oświaty oraz w Karcie 

Nauczyciela. 

2.     Każdy nauczyciel jest równoprawnym członkiem Rady Pedagogicznej. Ma obowiązek 

uczestniczenia we wszystkich jej zebraniach, posiadając prawo pełnego, niczym nie 

skrępowanego wypowiadania się na temat wszystkich poruszanych na Radzie problemów. 

3.     Każdy nauczyciel ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły, w codziennym 

tworzeniu prawdziwie humanistycznych wartości, propagowaniu i umacnianiu dobrego 

imienia jednostki. 

4.     Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, których 

publiczne ujawnienie mogłoby naruszać dobro ucznia i szkoły. 

5.     Każdy nauczyciel ma obowiązek sporządzenia Przedmiotowego Systemu Oceniania, który 

nie może być sprzeczny z WO. 

6.     Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela. 

7.     Niezależnie od funkcji dydaktycznej i wychowawczej każdy nauczyciel zobowiązany jest 

do niesienia pomocy i opiekowania się uczniami. 

8.      Obowiązek dotyczy: 

1)     opieki podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

2)     opieki podczas zajęć poza terenem szkoły; 

3)     opieki w czasie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole. 

 

 

§ 62a. 

ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

UCZNIOM. 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i 

zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 



 

 

przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i 

zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, 

bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych); 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń  i dekoracji szkolnych; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 

budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych; 

5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw; 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności w toaletach i 

szatniach sportowych; 

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4.   Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby 

dyżurującej. 

5.  Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 

6.  Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

7.  Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym 

w szkole. 

8. Respektować prawa ucznia. 

9. Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa. 

10. Zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie 

celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

11. Niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

szkoły. 
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§ 63 

  

1.    Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół 

przedmiotowy. 

1a. Cele i zadania zespołów nauczycielskich  : 

1) Ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb; 

2) 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; 

3) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania 

wyników nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 

początkujących nauczycieli; 

6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 

konkursów; 

7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 

8) prowadzenie lekcji otwartych; 

9) wymiana doświadczeń; 

10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów; 

11) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu. 

2.     Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

3.     Pracą zespołu nauczycieli kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na 

wniosek zespołu. 

  

§ 64 

  

  1. Każdy nauczyciel jest personalnie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu   



 

 

      dydaktyczno-wychowawczego. 

  2.  W związku z tym jego najważniejszymi obowiązkami są: 

1)     dokładna znajomość Statutu Szkoły; 

2)     dokładna znajomość planów pracy szkoły; 

3)     prowadzenie zajęć zgodnie z podstawami programowymi, zatwierdzonym szkolnym 

zestawem programów nauczania, szkolnym planem nauczania, arkuszem organizacyjnym 

szkoły i założeniami programu wychowawczego szkoły; 

4)     ogólna znajomość programów nauczania przedmiotów pokrewnych celem skorelowania 

treści nauczania. 

3. W zakresie pracy dydaktycznej każdy nauczyciel posiada prawo do indywidualnego 

(autorskiego) ujęcia treści programowych oraz form i metod pracy, jak również 

do przeprowadzania wszelkich innowacji i eksperymentów metodycznych zgodnie z zapisem 

w Rozporządzeniu MEN. 

4. Każdy nauczyciel ma prawo do wykorzystywania wszelkich środków dydaktycznych   

dostępnych na terenie szkoły. 

5. Realizacja programu dydaktycznego nie może przesłaniać nauczycielowi humanistycznego 

celu edukacji, jakim jest wszechstronny rozwój uczniów, ich zdolności, zainteresowań, oparty 

o autentyczne odpowiednie do wieku potrzeby. 

6. Obowiązkiem nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz poszanowanie 

ich godności bez względu na osiągane przez nich wyniki w nauce. 

7.  Ocena wystawiona przez nauczyciela jest niezawisła. 

8. Obowiązkiem nauczyciela jest szczególna troska o uczniów wyjątkowo zdolnych oraz 

napotykających trudności w nauce. 

9.  Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym i 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny za: 

1)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz 

przydzielonych mu klasach i zespołach; 

2)     stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych mu przydzielonych; 

3)     skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

poza szkolnych, podczas dyżurów. 

10. Każdy nauczyciel ma prawo wystąpić z uargumentowanym wnioskiem do Dyrektora Szkoły 

o uzyskanie indywidualnego toku nauki dla swojego ucznia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

11. Każdy nauczyciel ma prawo do doskonalenia swych umiejętności dydaktycznych 
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i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest umożliwienie 

mu realizacji takich zamierzeń przez skierowanie na odpowiednie formy szkoleń. 

12. Nauczyciel powinien wykazywać troskę o powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

       a także o estetykę pomieszczeń. 

  

§ 65 

  

1.     W ramach powierzonych mu przez Dyrektora Szkoły obowiązków każdy nauczyciel może 

pełnić funkcję wychowawcy klasy, pod warunkiem, iż jest osobą uczącą przedmiotu 

obowiązkowego w danym oddziale. 

2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności istotne jest, 

       by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap nauczania. 

3.     W wyjątkowych sytuacjach, decyzją Dyrektora, może nastąpić zmiana wychowawcy klasy: 

1)     na umotywowany wniosek samego nauczyciela; 

2)     w  przypadku długotrwałej choroby nauczyciela-wychowawcy (powyżej dwóch 

miesięcy); 

3)     wychowawca rażąco nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

4)     na umotywowany wniosek pisemny zebrania ogólnego rodziców uczniów w klasie z 

podpisem 60% ogółu rodziców danej klasy. W tym przypadku przed podjęciem decyzji 

Dyrektor zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i zwrócić się do 

Rady Pedagogicznej o opinię. Zmiana wychowawcy następuje z początkiem nowego 

roku szkolnego; 

5)     na umotywowany wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu 

Szkolnego z początkiem nowego półrocza lub roku szkolnego. 

4.  Do najważniejszych obowiązków wychowawcy klasy należy: 

1)     otoczenie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków (możliwie pełne 

rozeznanie w sytuacji domowej, szkolnej, potrzebach, możliwościach dziecka); 

2)     stała współpraca z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie i pedagogiem, 

wykorzystanie ich działań i pomocy w pracy wychowawczej, szczególnie z uczniami 

wymagającymi indywidualnej opieki; 

3)     stały kontakt i współdziałanie z rodzicami uczniów, okazywanie im pomocy 

w działaniach wychowawczych i prowadzenie doradztwa pedagogicznego (szczególnie 

w rodzinach mających poważne trudności wychowawcze); 

4)     wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie nagrody lub kary dla ucznia; 



 

 

5)     wnioskowanie o pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

      do komisji ds. pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom; 

6)   współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu; 

7)    monitorowanie systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia oraz ich postępów 

      w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

8)   kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami opierając je na tolerancji 

      i poszanowaniu godności osobistej; 

9)    organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, 

      integrujących zespół uczniowski; 

10)    powiadamianie o przewidywanym dla ucznia rocznym (półrocznym) stopniu 

      niedostatecznym na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

      Pedagogicznej; 

11)   powiadamianie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach rocznych (półrocznych) 

na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

11)    organizowanie i uczestnictwo w wywiadówkach klasowych. 

 5. Wychowawca ma prawo do: 

      1)    współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie 

             działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres; 

       2)   uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy 

              od pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

              Pedagogicznej w Brzegu i innych instytucji wspomagających Szkołę. 

6.  Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę z zachowania, którą wystawia 

zgodnie z WO. 

7. Wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki  

lekcji, arkusze ocen, świadectwa) oraz wykonywanie innych czynności Administracyjnych 

zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej. 

  

§ 66 

  

1.     Nauczyciel ma prawo wyboru programów, podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów 

spośród zatwierdzonych przez MEN. 

2.     Nauczyciel ma obowiązek skonsultować wybrany przez siebie program z zespołem 

nauczycieli uczących w danej klasie. 

3.     O wybranych przez siebie podręcznikach nauczyciel informuje rodziców i uczniów 
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na miesiąc przed wakacjami. 

  

 

§ 67 

  

1.     Tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela regulują stosowne przepisy. 

2.     Ilość godzin nadliczbowych dla nauczyciela jest ustalona w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

3.     Nauczyciel może mieć w trakcie roku szkolnego przydzielone godziny ponadwymiarowe 

w wymiarze większym niż przewiduje to arkusz organizacyjny, gdy jest to podyktowane 

koniecznością prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego. 

4.     Nauczyciel ma obowiązek przyjąć płatne zastępstwa za nieobecnego nauczyciela 

w tzw. „okienkach”. 

 

PRACOWNICY SZKOŁY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI 

 

§ 68 

 

Grupę tę stanowią pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom Kodeksu 

Pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy. 

 

 

§ 69 

 

1.  W Szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne: 

            1)  sekretarz; 

            2) księgowa; 

            3)  st. referent do spraw płacowo-kadrowych; 

          4) asystent edukacji romskiej. 

2.  Asystent edukacji romskiej zapewnia wszechstronną pomoc uczniom romskim w kontaktach 

ze środowiskiem szkolnym, buduje pozytywny obraz szkoły i korzyści płynących z 

wykształcenia, zapewnia wsparcie emocjonalne dla uczniów romskich, pomoc 

nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i ewentualnych problemów 

poszczególnych uczniów, pomaga i mediuje w sytuacjach trudnych. 

3.  W Szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 



 

 

            1)  woźny; 

            2)  sprzątaczki; 

            3)  pracownik pomocniczy. 

  

 

§ 70 

 

Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo: 

1)     Znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez Dyrektora Szkoły; 

2)     Zgłaszać do Dyrektora Szkoły  wnioski dotyczące polepszenia warunków pracy; 

3)     Za bardzo dobrą pracę otrzymać nagrodę Dyrektora Szkoły. 
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§ 71 

 

Obowiązkiem pracownika jest: 

1)     Troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 

2)     Rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu 

pracy i ustalonego w szkole porządku; 

3)     Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości; 

4)      Poszanowanie mienia szkolnego.Za szkody wynikłe z niewłaściwego i 

niestarannego wykonywania obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność 

materialną; 

5)     Przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

6)      Przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

 

§ 71a 

RODZICE 

 

Ilekroć w niniejszych uregulowaniach mówi się o rodzicach, to należy przez termin ten rozumieć 

również i faktycznych dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu  w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Brzegu. 

 

§ 72 

 

Rodzice mają prawo do: 

1)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły; 

2)     znajomości szkolnego Statutu i wszelkich szkolnych regulaminów; 

3)     rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce dziecka; 

4)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci; 

5)    zgłaszania propozycji i uwag dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego 

poprzez Radę Klasową; 

6)     biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do wszystkich organów 

przedstawicielskich rodziców i do odpowiednich organów Szkoły (Rada Rodziców, 

Komisja Konkursowa do wyboru Dyrektora Szkoły) zgodnie z regulaminem Rady 

Rodziców; 



 

 

7)   udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

8)   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 73 

  

Rodzice dziecka zobowiązani są do: 

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, za wyjątkiem 

przypadku uzyskania zgody Dyrektora Szkoły na spełnienie przez dziecko obowiązku 

szkolnego poza szkołą; 

3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4)     systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce oraz udzielania pomocy 

wychowawcy klasy w realizowaniu celów dydaktyczno-wychowawczych; 

5)    uczestniczenia w wywiadówkach i zebraniach rodziców organizowanych przez 

wychowawców klas; 

6)    niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub 

Dyrektorem Szkoły ilekroć zaistnieje taka konieczność; 

7)    usprawiedliwienia nieobecności dzieci w szkole; 

8)    zachowania w tajemnicy informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby 

naruszyć dobro ucznia i jego rodziców, nauczyciela i innych pracowników szkoły; 

9)    zaopatrzenie dziecka w zestaw podręczników, zeszytów i pomocy niezbędnych do 

nauki; 

10)  zaopatrzenia dziecka w strój galowy. 

 

§ 73a. 

 

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

i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów 

i rodziców oraz stałe spotkania. 

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 zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału 

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

oddziału w innym terminie. 

5. Prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez 

dzieci określają ogólne normy postępowania cywilnego. Za  szkody wyrządzone przez 

dzieci do 13 roku życia, w czasie pobytu dziecka w szkole, odpowiada personel szkoły, 

zobowiązany do nadzoru nad uczniem. Zgodnie z artykułem  426 ustawy z 23.04.1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Jeżeli rodzice poczuwają się do 

odpowiedzialności i chcą naprawić szkodę, mogą to uczynić i nie ma przeszkód, aby szkoła 

przyjęła z ich strony odpowiednie świadczenie.   

 

ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 74 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

1a.  Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. 

1b. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

1c. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

2.   Konkretne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wyznaczane są poszczególnym 

pracownikom przez plan pracy szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzone przez 

Radę Pedagogiczną na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

3. Powołuje się Koordynatora ds. bezpieczeństwa oraz raz na cztery lata Społecznego Inspektora 

Pracy. 

  

 

 



 

 

 

§ 75 

REKRUTACJA DO SZKOŁY 

 

1.     Realizację obowiązku szkolnego w zakresie sześcioklasowej szkoły podstawowej określa 

Ustawa o Systemie Oświaty. 

1a. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej 

niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 

1b. W  wyjątkowych  wypadkach rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone za 

zgodą dyrektora szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednak 

nie dłużej niż na rok. 

1c. Uchylony. 

1d. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

pierwszej także dzieci, które  w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

2.     Do Szkoły przyjmowane są dzieci mieszkające w obwodzie, jak również, na pisemne 

życzenie rodziców i za zgodą Dyrektora Szkoły, z innych rejonów. 

3.     Zasady przyjmowania do szkoły dzieci z poza rejonu na dany rok szkolny określa organ 

prowadzący. 

4.     Zapisy z rocznym wyprzedzeniem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywają się 

każdego roku w maju po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców. 

Zapisy prowadzi sekretarz szkoły. 

5.     Na wniosek rodzica komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu ucznia z poza obwodu 

szkoły i sześciolatka. 

6.  Nabór do szkoły odbywa się według zatwierdzonego regulaminu rekrutacji stworzonego na 

podstawie aktualnego zarządzenia Kuratora Oświaty. 

7. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący szkołę na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. 
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8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

 

§75a 

REKRUTACJA UCZNIA PRZYBYWAJĄCEGO Z ZAGRANICY 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- 

zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- jeżeli dana szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz 

przyjmowany do: 

a) oddziału klas II- IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania ucznia- z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na 

podstawie dokumentów; 

b) oddziału klas II- IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie 

potrzeby, w obecności nauczyciela. 

6. Szczegółowe warunki i zasady przyjmowania do szkół publicznych osób przybywających 

z zagranicy określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki 

języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 

pochodzenia. 
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§75b 

PRZECHODZENIE UCZNIA ZE SZKOŁY PUBLICZNEJ JEDNEGO TYPU DO 

SZKOŁY PUBLICZNEJ INNEGO TYPU. 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza się 

egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

3. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze 

szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

 

§ 76 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

 

 

1. Nauczanie odbywa się w cyklu rocznym. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza 

zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie postępów nauczania. 

1a. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września. Drugie półrocze rozpoczyna się w następnym tygodniu po 

Radzie klasyfikacyjnej, a kończy się 31 sierpnia. 

1b. Zajęcia edukacyjne organizowane są w pięciu dniach tygodnia. 



 

 

1c. Terminy rozpoczynania i kończenia ferii zimowych określają przepisy Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a 3 – dniowych rekolekcji adwentowych 

określają  odrębne przepisy 

2. Lekcja jest podstawową jednostką organizacyjną zajęć przeznaczoną na prace dydaktyczne 

i wychowawcze. 

3. Podstawowymi formami zajęć szkolnych są: 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne; 

2) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 

3) zajęcia korekcyjno -wyrównawcze organizowane dla uczniów mających 

                trudności w nauce i inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami 

                rozwojowymi. 

4. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być finansowane ze środków specjalnych, funduszu Rady 

Rodziców i opłat rodziców. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy trwają 10 minut, za wyjątkiem przerwy po 

piątej godz. lekcyjnej - 15 minut. 

6. 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. 

7. Społeczność szkolna obchodzi w ciągu roku szkolnego uroczystości według kalendarza 

imprez szkolnych na dany rok szkolny. Zespoły klasowe i Samorząd Uczniowski mogą za 

zgodą wychowawcy i Dyrektora zorganizować własne lub między klasowe imprezy. 

Szczegółowy harmonogram uroczystości na dany rok szkolny umieszczony jest w rocznym 

planie pracy szkoły. 

8. Szkoła organizuje cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań 

obowiązkowych i dni otwartych. Dokładne terminy wyznacza plan pracy. 

  

§ 77 

 ZESPOŁY KLASOWE 

  

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

danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych 

planem i programem nauczania danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2.     Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VI. 

3.     Podziałów na grupy dokonuje się na obowiązkowych zajęciach z języków obcych i na 



 

87 

 

zajęciach komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach 

laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

3a. Przy podziale uczniów na grupy, na obowiązkowych zajęciach z języków obcych, 

uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości tego obcego. 

3b. Na obowiązkowych zajęciach komputerowych liczba uczniów w grupie nie może 

przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

4.     W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, mniej niż 30 uczniów podziału 

na grupy, o których mowa w ustępie 3 można dokonać za zgodą organu prowadzącego 

szkołę. 

5.     Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 

12 do 26 uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy 

tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się 

tworzenie grup międzyoddziałowych. 

6.     Niektóre zajęcia np.: wyrównawcze, korekcyjne, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie 

języków obcych, elementów systemki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

7.     Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel uczący realizując 

podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły. 

7a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

7b. 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. 7a. 

7c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7b, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę określoną w ust. 7a. 

7d. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

7e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 7c i 7d, 

w  szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

7f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

7g. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 7c do 7f dotyczą klas I i II natomiast w roku 



 

 

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

8.   Uczniowie uczęszczający do oddziałów międzynarodowych, w których nauczanie jest 

zgodne z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną, 

realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Uczniowie oddziału międzynarodowego, 

będący obywatelami polskimi, mają obowiązek nauki języka polskiego oraz historii Polski 

zgodnie z polską podstawą programową kształcenia ogólnego. Uczniom oddziału 

międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi szkoła zapewnia naukę języka 

polskiego jako obcego. Uczniowie uczęszczający do takich oddziałów mają możliwość 

przejścia na każdym etapie kształcenia do polskiego systemu edukacji, co jest 

gwarantowane koniecznością przystąpienia do sprawdzianu w szkole podstawowej. 

9.     Możliwe jest spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie 

na nauczanie domowe rodzice uzyskują po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Efekt kształcenia domowego sprawdza dyrektor szkoły podczas egzaminów 

klasyfikacyjnych, przeprowadzanych raz w roku. Dziecko uczone w domu realizuje tę samą 

podstawę programową co dzieci uczące się w szkole. 

 

§ 77a. 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne 

i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole 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; 
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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 związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych 

zajęć wynosi do 4, 

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10; 

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji. 

7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 



 

 

8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

10. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa 

do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego 

typu. 

11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

14. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy 

z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci. 

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 
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5) pielęgniarki szkolnej; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) Poradni; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

16. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

 

§ 78 

ORGANIZACJA POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

  

1.   Dla zapewnienia uczniom odpowiednich warunków spędzania czasu, szkoła prowadzi 

działalność socjalną i prozdrowotną, której bazą są: 

1) świetlica szkolna; 

2) gabinet pedagoga szkolnego; 

3) gabinet pielęgniarski; 

4) sklepik szkolny. 

2.   Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły głównie dla uczniów klas I-III, uwzględniając w miarę możliwości także 

indywidualne potrzeby uczniów starszych. 

1) świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy szkoły; 

2) grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 osób; 

3) świetlica czynna jest od godziny 8.00 do 15.00, ; czas pracy świetlicy dostosowuje się 

każdego roku do potrzeb rodziców; 

4) pobyt w świetlicy jest bezpłatny, rodzice pokrywają częściowo koszty zakupu pomocy 

dydaktycznych i materiałów do zajęć dobrowolnie; 

5) zasady pobytu dziecka w świetlicy szczegółowo omawia regulamin świetlicy; 

6) świetlica sprawuje opiekę nad uczniami klas I-III, którzy nie uczestniczą w lekcjach 

religii / etyki; 



 

 

g) przyjęcie do świetlicy odbywa się we wrześniu na podstawie zgłoszenia przez 

rodziców. 

3.   Podstawowym celem działalności świetlicy jest: 

1)     zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej; 

2)     pomoc w nauce; 

3)     ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

4)     stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji; 

5)     rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

6)      kształtowanie nawyków higieny i czystości, wychowanie prozdrowotne. 

4.   W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo -dydaktyczno -wychowawczej świetlicy; 

2) miesięczne plany pracy; 

3) dzienniki; 

4) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

5. Pedagog szkolny udziela pomocy psychopedagogicznej uczniom, ich rodzicom, 

nauczycielom. Koordynuje pracę z zakresu profilaktyki wychowawczej, organizuje pomoc 

materialną. W szczególności zaś: 

1) diagnozuje środowisko uczniów; 

2) rozpoznaje możliwości i potrzeby uczniów i umożliwia ich zaspokojenie; 

3) rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzenia szkolne; 

4) analizuje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów; 

5) organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

6) podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze i prozdrowotne zgodnie 

z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki; 

7) udziela informacji oraz wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia; 

8) udziela pomocy nauczycielom i rodzicom w celu wyrównywania szans edukacyjnych 

uczniów; 

9) udziela pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb 

ucznia; 

10) umożliwia rozwijanie umiejętności wychowawczych rodzicom i nauczycielom; 

11) wspiera rodziców i nauczycieli w pracy opiekuńczo-wychowawczej i rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych; 

12) organizuje dożywianie uczniów w szkole; 
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13) przewodniczy zespołowi ds. pomocy materialnej (stypendia, zapomogi losowe); 

14) organizuje pomoc rzeczową dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej rodziny. 

     6.     Szczegółowy zakres czynności dla pedagoga szkoły sporządza Dyrektor. 

      7.    Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności: 

1)     koordynowanie działań prozdrowotnych na terenie Szkoły; 

2)     współtworzenie planów profilaktyki prozdrowotnej; 

3)     prowadzenie akcji informacyjnych wśród uczniów i rodziców; 

4)     prowadzenie dokumentacji grup dyspanseryjnych; 

5)     udzielanie porad ambulatoryjnych; 

6)      zapewnienie opieki pielęgniarskiej podczas imprez szkolnych; 

7)     prowadzenie fluoryzacji; 

8)     sporządzanie dokumentacji półrocznej i rocznej i przestawianie jej Dyrektorowi 

i Radzie Pedagogicznej. 

     8.   Zasady działania gabinetu i pracy pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy 

     9.   Sklepik  szkolny prowadzony jest przez ajenta na podstawie umowy zawartej    

           pomiędzy podmiotem a Dyrektorem Szkoły. Ze sklepiku korzystać mogą uczniowie 

i nauczyciele. 

  

§ 78a. 

RELIGI I ETYKA 

 

1. Na życzenie rodziców ( w formie pisemnego oświadczenia) w szkole organizuje się  w 

ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. 

2. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów. 

3. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach 

łączonych. 

4. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia 

wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole. 

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

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

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

z zachowania. 

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

8.  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. 

 

 

§ 79 

Biblioteka 

 

1.     Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego szkoły, spełnianiu potrzeb i zainteresowań czytelniczych i 

informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2.     Plan i godziny pracy biblioteki oraz indywidualny przydział czynności nauczyciela 

bibliotekarza zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

3.     Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy 

szkoły. 

4.     Lokal biblioteki szkolnej powinien umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) udostępnienie ich na miejscu i wypożyczenie poza bibliotekę; 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub z klasą z przysposobienia 

czytelniczego i informacyjnego oraz podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-

wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem; 

4) prowadzenie różnorodnych form informacji wizualnej popularyzującej książkę 

i czasopisma; 

5) sprawowanie opieki nad uczniami klas IV-VI (ew. kl. I- III, gdy świetlica jest nieczynna) 

nieuczęszczającymi na lekcje religii / etyki. Poza czytelnią nauczyciel-bibliotekarz nie 

ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznych. 

5.     Pracownicy biblioteki szkolnej powinni posiadać przygotowanie bibliotekarskie 

i pedagogiczne. 

6.     Biblioteka funkcjonuje w godzinach pracy szkoły. 

7.     Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

1) wydawnictwa informacyjne; 

2) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli; 

3) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego; 

4) książki pomocnicze; 
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5) literaturę popularnonaukową i naukową; 

6) beletrystykę pozalekturową; 

7) wydawnictwa albumowe; 

8) prasę dla uczniów i nauczycieli; 

9) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania. 

8.     Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania: 

1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji 

oraz opracowania bibliotecznego; 

2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe i pedagogiczne; 

3) udostępnia zbiory w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni 

przedmiotowych; 

4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi 

zainteresowaniami; 

5) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych 

nabytkach biblioteki; 

6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

8) prowadzi dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i okresową; 

9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

10) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację; 

11) prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz udziela 

indywidualnego instruktażu w tym zakresie; 

12) współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami i biblioteką publiczną; 

13) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły; 

14) prowadzi Bank Książki – podręczniki używane. 

9.  Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów   

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 



 

 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

10. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

 1) uczniami; 

 2) nauczycielami i wychowawcami; 

 3) rodzicami; 

 4) innymi bibliotekami. 

11. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 

12. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami 

wymienionymi w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu. 

  

 

§ 79a. 

GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI ORAZ 

MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE 

 

1.Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 

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; 
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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 do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III. 

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, do której uczeń został przyjęty. 

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z 

wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, 

której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 

 

 

§ 80 

ORGANIZACJA WYCIECZEK I WYJAZDÓW ŚRÓDROCZNYCH ORAZ INNYCH 

ZAJĘĆ POZA SZKOŁĄ 

  

1.     Każda klasa na początku roku szkolnego planuje wycieczki i wyjazdy śródroczne oraz 

wyjścia do teatrów, kin itp. 

2.     Wyjścia w mieście organizowane są przez wychowawcę klasy przy współpracy rodziców. 

Opiekę w czasie wyjazdów sprawuje wychowawca klasy, drugi wyznaczony przez Dyrektora 

nauczyciel oraz ewentualnie rodzice. Ilość opieki dorosłych na liczbę dzieci wyznaczają 



 

 

odrębne przepisy. 

3.     Na wszystkie wyjazdy wypisywane są z wyprzedzeniem karty wycieczek. 

4.     Nauczyciele przedmiotów mogą organizować lekcje w terenie każdorazowo zgłaszając 

wyjście do dyrekcji szkoły. 

5.     Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawiera Regulamin Wycieczek i Innych Imprez 

Krajoznawczo-Turystycznych. 

  

 

§ 81 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU 

 

Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy, 

każdy nauczyciel zobowiązany jest wykonać następujące czynności: 

1) doprowadzić poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

     zawiadamiając zaraz potem Dyrektora (Wicedyrektora). Jeśli nauczyciel ma w tym czasie 

     zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad klasą kolegę uczącego w najbliższej sali, należy także   

     zawiadomić rodziców dziecka, jeśli gabinet pielęgniarski jest nieczynny, nauczyciel 

     powinien przekazać poszkodowanego Dyrektorowi (Wicedyrektorowi), który bierze dalszą     

     odpowiedzialność za udzielenie pomocy; 

2) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

    urządzeń – miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin i 

    szkicu; 

3) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (np. dyskoteki) – gdy nie ma 

     Dyrektora (Wicedyrektora) – nauczyciel sam musi zdecydować o postępowaniu. 

     W każdym trudniejszym przypadku musi wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadomić 

     telefonicznie dyrektora, a następnie rodziców; 

4) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku), wszystkie stosowne decyzje    

     musi podjąć kierownik imprezy i odpowiadać za nie, nauczyciel zobowiązany jest złożyć 

     oświadczenie na odpowiednim druku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

  

 

§ 82 

DYŻURY 
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1.     Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w szkole nauczyciele w czasie przerw pełnią 

dyżury na korytarzach szkolnych zgodnie z harmonogramem. 

2.     Przed pierwszą lekcją – od 8.00 – pełniony jest dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

3.     Szczegółowe zasady postępowania w razie wypadku zawarte są w Procedurach Reagowania 

Interwencyjnego. 

ROZDZIAŁ 6 

GOSPODARKA I FINANSE SZKOŁY 

 

§ 83 

  

1.   Szkoła jest jednostką budżetową. 

2.   Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

  

§ 84 

  

1.   Szkoła może tworzyć fundusz dochodów własnych na koncie. Plan finansowy zatwierdza 

Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

2.   Szkoła może także gromadzić fundusze na koncie Rady Rodziców. Dysponowanie tymi 

funduszami odbywa się zgodnie z regulaminem Rady Rodziców. 

  

§ 85 

  

1.   Działalność finansową i gospodarczą w Szkole może ponadto prowadzić: 

a) Rada Rodziców, 

b) Samorząd Uczniowski, 

c) Inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły. 

2.   Środki finansowe uzyskane przez organy wymienione w pkt. 1 są gromadzone na ich koncie 

i wydatkowane zgodnie z regulaminem uchwalonym przez te organy. 

  

ROZDZIAŁ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 86 

  

1.   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 



 

 

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

  

§87 

  

     Szkoła posiada sztandar i własny Ceremoniał Szkolny. 

 

§ 88 

 

     Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.      

 

 


