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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE O SZKOLE 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole - należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową w Ostaszewie 

2) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole; 

3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniami; 

4) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież realizujących obowiązek 

szkolny w szkole; 

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły; 

6) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną szkoły; 

7) samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski 

szkoły; 

8) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły; 

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59 ze zm.); 

10) statucie - należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej w Ostaszewie; 

11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Łysomice; 

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. 

Informacje o szkole 

§ 2 

1. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, zwana dalej szkołą, jest publiczną ośmioletnią szkołą 

podstawową dla dzieci i młodzieży. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice. 

§ 3 

1. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie: Ostaszewo, 

Wytrębowice, Zęgwirt, Kowróz,  Kowrózek. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łysomice. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

w Bydgoszczy. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z przyznanego przez  
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  Gminę Łysomice planu finansowego, a uzyskane dochody wpłacane są na  odrębny rachunek. 

5. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Obsługę finansową szkoły prowadzi główny księgowy. 

7. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 

87-148 Łysomice. 

8. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 4 

1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

2. Szkoła organizuje oddziały klas I-VIII. 

3. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych. 

4. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają 

odrębne przepisy. 

5. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej 

i pomocy przedlekarskiej. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 

uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne 

do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej itp. Zgodę na 

nagrywanie w tych sytuacjach wydaje dyrektor. 
7. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań 

regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 5 

1. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dbałość o integralny 

rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia wzmacniany i uzupełniany 

przez działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym, podstawie programowej szkoły 

podstawowej, oddziałów przedszkolnych uwzględniające cele i zadania wychowawczo - 

profilaktyczne i edukację dla bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie. 

3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą 

działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo - profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowo wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych; 
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2) pierwszy etap edukacyjny - klasy I - III szkoły podstawowej; 

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

 

§ 6 

1. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie 

do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

2. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. 

3. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

psychofizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

4. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach 

realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

3) organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz zajęć przygotowujących do 

życia w rodzinie; 

4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

5) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie; 

7) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

8) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów 

o szczególnych uzdolnieniach; 

9) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

10) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy 

rodziców; 

11) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu; 

12) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych z 

uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia. 

§ 7 

1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną we współpracy z 

rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

2. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły, z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego 

poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w planach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

§ 8 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na 
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rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia 

oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na 

celu rozpoznanie u uczniów: 

1) szczególnych uzdolnień; 

2) przyczyn trudności w uczeniu się; 

3) przyczyn zaburzeń zachowania. 

3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom. 

4. Dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w 

szczególności: 

1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej 

pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane; 

2) informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy. 

5. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

7. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

§ 9 

1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w 

integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia  

o charakterze terapeutycznym. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne 

przepisy. 

§ 10 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki  

i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 
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2. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szkoła zapewnia integrację ze 

środowiskiem szkolnym, w tym pomoc w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.  

1. Szkoła organizuje zajęcia z religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub 

pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 

4. Uczniowie niekorzystający z zajęć religii oraz etyki mogą przebywać w czasie ich trwania w świetlicy 

lub bibliotece, jeżeli te zajęcia nie odbywają się przed lub po lekcjach. 

5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych 

w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 
§ 12 

3. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie. 

1. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

2. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 

3. Uczniowie niekorzystający z zajęć przygotowania do życia w rodzinie mogą przebywać w czasie ich 

trwania w świetlicy lub bibliotece, jeżeli te zajęcia nie odbywają się przed lub po lekcjach. 

4. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 13 

1) Szkoła zapewnia uczniom: 

1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 

2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej. 

2) Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu 

jej opuszczenia. 

3) Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, jaki jest 

porządek i organizacja zajęć. 

4) O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, 

niezależnie od zajmowanego stanowiska (pedagogiczni i niepedagogiczni), zgodnie z zakresem 

obowiązków oraz zakresem zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 

5) Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa warunki 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, z uwzględnieniem 

opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach 
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szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

3. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez 

turystycznych określają odrębne przepisy. 

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

środowiskowych, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony 

zdrowia. 

5. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia określa zasady 

organizacji zajęć opiekuńczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

§ 14 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, 

a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy szkoły. 

3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje 

się rodziców. 

4. Dyrektor określa sposób postępowania pracowników szkoły w przypadku konieczności 

kontaktowania się z rodzicami ze względu na stan zdrowia ucznia. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

§ 15 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

§ 16 

1) Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje 

zarządcze. 

2) Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

3) Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

b) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

c) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 
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d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

e) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły; 

f) przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych 

nagród; 

g) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły; 

h) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

i) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

j) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

k) przygotowywanie zebrań rady i informowanie o ich terminie członków rady; 

l) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

m) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

n) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

4) Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych 

pracowników. 

5) Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia 

kuratora oświaty i organ prowadzący. 

6) W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w 

 § 15 pkt 2, 3, 4. 

7) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w 

szkole. 

§ 17 

1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora zastępuje go wyznaczony koordynator. 

2. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień koordynatora określa dyrektor. 

§ 18 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa art. 70 ustawy 

Prawo oświatowe. 

3. Rada pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora 

na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności od potrzeb 

programowych i zadań szkoły. 

5. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie się 

zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. 
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6. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa: 

1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli; 

2) sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów; 

4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne; 

7. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał. 

§ 19 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku 

szkolnym. 

2. W skład rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu, który określa: 

1) wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb jej pracy; 

2) szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 

3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na 

wspieranie działalności statutowej szkoły; 

4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji statutowych 

zadań szkoły. 

5. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa Prawo 

oświatowe. 

6. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje z wnioskiem do 

dyrektora we wszystkich sprawach szkoły. 

7. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. Wgląd w dokumentację 

Rady Rodziców odbywa się w obecności przedstawiciela Rady Rodziców. 

§ 20 

1. Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów w danym 

roku szkolnym. 

2. Samorząd uczniowski działa na podstawie regulaminu, który określa: 

1) zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego; 

2) sytuacje, w których można odwołać ucznia z pełnionej funkcji w samorządzie 

uczniowskim; 

3) sposoby dokumentowania pracy samorządu uczniowskiego; 

4) tryb podejmowania inicjatyw przez samorząd uczniowski i samorządy oddziałowe. 

3. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 

4. Samorząd uczniowski inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich 

problemów. 

5. Samorząd uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów może 

przedstawiać dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 
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6. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

7. Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa Prawo oświatowe. 

8. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu uczniowskiego. 

9. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa 3 lata. 

10. Dyrektor szkoły drogą zarządzenia określa termin i tryb przeprowadzenia wyboru opiekuna 

samorządu uczniowskiego oraz zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

§ 21 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy 

organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał 

organów kolegialnych szkoły, o ile ich treść jest jawna. 

§ 22 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów 

jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą 

wyłącznie członkowie tych organów. 

2. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu 

ze spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół 

zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego 

rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach 

i podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się 

do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, a jeden egzemplarz do 

wiadomości dyrektora szkoły. 

4. Sprawy sporne między organami szkoły, innymi niż dyrektor szkoły, rozstrzyga 

dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor, rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia 

powołuje komisję składającą się z trzech przedstawicieli rady pedagogicznej i trzech 

przedstawicieli rady rodziców, wskazując jej termin oraz zakres rozpatrzenia spraw. 

6. Komisja, o której mowa w ust. 5, ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej 

do ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do wysłuchiwania świadków mających 

istotne wiadomości w sprawie. 

7. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są dyrektorowi szkoły. 

8. Jeżeli dyrektor szkoły nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja 

dyrektora szkoły podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

9. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 

przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator. 

10. Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu prowadzącego. 
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11. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu 

prowadzącego. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 23 

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 

przepisy. 

2. Kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych, jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

szkoły. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 

klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych 

i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

8. Liczebność uczniów w oddziałach lub na poszczególnych zajęciach regulują oddzielne 

przepisy. 

9. W klasach I - III szkoły podstawowej czas trwania zajęć i przerw ustala nauczyciel 

prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

10. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne: dziesięciominutowe 

lub pięciominutowe oraz tzw. długie przerwy: dwudziestominutowe lub piętnastominutowe. 

11. W szkole dokumentuje się przebieg nauczania w dzienniku elektronicznym. 

§ 24 

1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne. 

2. Przyjęcie odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

dyrektorem szkoły a podmiotem kierującym na praktykę. 

§ 25 

1. Szkoła organizuje, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
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nauczanie indywidualne w domu ucznia, jeżeli zostało wydane po 1 września 2017 r.. 

2. Szkoła przestrzega zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie nauczania 

indywidualnego. 

§ 26 

1. W szkole działają pracownie przedmiotowe, komputerowe oraz: logopedyczna, terapii 

pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania pracowni, o których mowa w ustępie 1, określają 

regulaminy tych pracowni. 

3. W szkole udostępnia się nieodpłatnie pomieszczenia na działalność samorządu uczniowskiego. 

 
Oddziały przedszkolne 

§ 30 

1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne obejmujące wychowaniem przedszkolnym 

dzieci od 6 roku życia. 

2. Oddziały pracują od 7:40 do 12.30. 

3. Oddziały są organizowane dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych 

wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka. 

4. Dziecko w wieku 6 lat zobowiązane jest odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

5. Liczba oddziałów, ich rodzaj i czas pracy uwarunkowane są liczbą dzieci zgłoszonych w rekrutacji. 
 

Organy oddziału przedszkolnego 
 

1. Organami oddziałów przedszkolnych są wskazane w § 15 ust.1 statutu, za wyjątkiem samorządu 

uczniowskiego. 

2. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji  w 

formie Rady Rodziców. 

3. Przedstawicie Rady Rodziców, o których mowa w ust. 2, wchodzą w skład Rady Rodziców szkoły. 

§ 32 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. 

2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

3. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

4. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez: 

1) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych 

dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego; 

2) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca 

i rodzaju aktywności; 
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3) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem 

zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej. 

5. W zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadanie realizuje się w formie: 

1) porad i konsultacji; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
3) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli udzielanych 

w zależności od potrzeb przez pedagoga, logopedę lub psychologa z poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej; 

4) Zajęcia logopedyczne. 

§ 33 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice lub inne osoby 

upoważnione na piśmie przez rodziców. 

2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka 

podanych w umowie. 

§ 34 

1. Sprawując opiekę nad dziećmi w przedszkolu przestrzega się niżej wymienionych zasad 

bezpieczeństwa: 

 

1) w trakcie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz na placu zabaw dzieci są pod 

stałą opieką nauczyciela; 

2) za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych, takich jak: nauka języka 

obcego, zajęcia z logopedą i terapeutą oraz innych, odpowiedzialna jest osoba prowadząca. 

Doradztwo zawodowe 

§ 35 

1. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dotyczący wyboru 

kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów. 

2. Zajęcia z doradztwa zawodowego według obowiązujących przepisów realizuje 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

3. Wszyscy nauczyciele podejmują działania z zakresu doradztwa zawodowego 

dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów zgodnie 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. 

Szkolny klub wolontariatu 

§ 36 

1. W szkole może działać szkolny klub wolontariatu. 

2. Opiekę nad szkolnym klubem wolontariatu sprawują wskazani przez dyrektora nauczyciele - 

koordynatorzy. 

3. Szkolny klub wolontariatu współpracuje z samorządem uczniowskim. 
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4. Członkiem szkolnego klubu wolontariatu może być każdy uczeń szkoły. 

5. Zadaniem szkolnego koła wolontariatu jest organizowanie i angażowanie się 

w przedsięwzięcia społeczne. 

6. Działania członków szkolnego koła wolontariatu podejmowane są dobrowolnie 

i świadomie, bez wynagrodzenia w formie rzeczowej. 

7. Szkolny klub wolontariatu realizuje działania w szkole i poza nią we współpracy 

z innymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

8. Szczegółowe zasady działania szkolnego koła wolontariatu i zadania koordynatorów 

określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

Biblioteka szkolna 

§ 37 

1. Biblioteka szkolna pełni rolę szkolnego centrum informacji i służy: 

1) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

2) rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

3) wdrażaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji oraz 

bibliotek; 

4) zaspokajaniu potrzeb kulturalno-rekreacyjnych uczniów; 

5) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; 

6) wzbogacaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

7) popularyzowaniu wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka gromadzi dokumenty piśmiennicze (książki, broszury, czasopisma) 

i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne i programy komputerowe). 

3. Biblioteka wyposażona jest w pracownię Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 

4. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, z pracowni ICIM oraz 

udostępniania uczniom podręczników są zawarte w regulaminie biblioteki. 

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

6. Biblioteka współpracuje z: 

1) uczniami przez: 

a) udostępnianie księgozbioru, 

b) poradnictwo czytelnicze, 

c) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

d) opiekę podczas pobytu w bibliotece, 

e) włączanie, angażowanie do udziału w przedsięwzięciach z zakresu edukacji czytelniczo-

medialnej; 

2) nauczycielami przez: 

a) udostępnianie całych zasobów biblioteki, 

b) diagnozowanie potrzeb czytelniczych uczniów, 

c) współorganizowanie konkursów i imprez szkolnych; 

3) rodzicami przez: 

a) wzbogacanie zasobów biblioteki, 
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b) przekazywanie informacji o dostępnej literaturze, 

c) udostępnianie zbiorów; 

4) innymi bibliotekami przez: 

a) wymianę doświadczeń, 

b) organizację wyjść do innych bibliotek, 

c) udział w organizowanych przedsięwzięciach; 

7. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły zgodnie z organizacją pracy szkoły na dany 

rok szkolny. 

7. W bibliotece odbywają się lekcje biblioteczne dla oddziałów, grup oraz zajęcia 

indywidualne. 

8. W bibliotece mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii, etyki 

i inne, które nie odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej danego ucznia. 

9. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni. 

10. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły, może być dotowana z funduszy 

Rady Rodziców oraz innych ofiarodawców. 

11. Zbiory biblioteczne podlegają kontroli wewnętrznej polegającej na sprawdzeniu obiegu 

dowodów wpływów i ubytków oraz przeprowadzeniu skontrum co najmniej raz na 5 lat. 

Skontrum przeprowadza komisja, której skład ustala dyrektor szkoły. 

Świetlica szkolna 

§ 38 

1. W szkole działa świetlica szkolna. 

2. Świetlica działa jako pozalekcyjna forma opiekuńczo - wychowawcza szkoły. 

3. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze 

względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki – przywozy i odwozy uczniów. 

4. Opieką świetlicową objęte są również dzieci nieuczęszczające na lekcje religii lub etyki oraz inne 

planowane zajęcia edukacyjne. 

5. Zajęcia świetlicowe realizowane są według rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej 

świetlicy. 

6. Sposób działania: 

1) uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od 7:30 do 14:30; 

2) grupa świetlicowa może liczyć 25 uczniów na jednego opiekuna; 

3) uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy 

oraz zasad świetlicowych. 

7. Formy pracy: 

1) zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich 

możliwości psychofizycznych; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

psychofizyczny; 

3) uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji. 
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8. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej: 

1) do świetlicy przyjmuje się wychowanków na wniosek rodziców; 

2) przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej; 

3) świetlica posiada pomieszczenia, gry, zabawki, pomoce odpowiednie do 

pełnienia zadań opiekuńczo - wychowawczych; 

4) udostępniona jest dla wszystkich uczniów szkoły, a w szczególności dla dzieci 

z klas I -III szkoły podstawowej; 

5) zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku 

szkolnym i placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to 

warunki pogodowe; 

6) świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku; 

7) wychowanków obowiązują zasady zachowania określone w Regulaminie 

Świetlicy; 

8) nauczyciele pracujący w świetlicy tworzą zespół, którym kieruje koordynator 

świetlicy. 

9. Świetlica prowadzi dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

1) dziennik zajęć dla każdej grupy utworzonej w świetlicy; 

2) szczegółowe miesięczne plany pracy w oparciu o plan roczny wynikający z realizacji 

kalendarza uroczystości szkolnych. 

3) Listę uczniów uczęszczających do światlicy 

10. Koordynator nadzoruje pracę świetlicy szkolnej oraz dysponuje funduszem świetlicy. 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej. 

Stołówka szkolna 

§ 39 

1. W szkole działa stołówka szkolna. 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, 

ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Odpłatność za dożywianie ponoszona jest według następujących zasad: 

1) uczniowie szkoły wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca; 

2) inne osoby wnoszą opłaty pokrywające koszty surowca oraz utrzymanie stołówki; 

3) uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej szkoła może zapewnić 

darmowe obiady, pozyskując fundusze na ten cel. 

4. Godziny pracy kuchni i stołówki szkolnej ustala dyrektor szkoły. 

5. Pracą stołówki szkolnej kieruje pracownik stołówki. 

6. Użytkownikami stołówki szkolnej są uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy 

szkoły. 

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców może stworzyć listę środków spożywczych 

dozwolonych do spożycia w szkole, jeśli oczekiwania ze strony rodziców będą bardziej restrykcyjne 

niż zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia. 

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa regulamin stołówki. 
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Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§ 40 

1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach nauczania, wychowania, 

profilaktyki i opieki swoich dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z programu nauczania, wymagań 

edukacyjnych stawianych uczniom i sposobu sprawdzania ich osiągnięć; 

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

3) znajomości sposobu nauczania i zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka przekazanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowanie do życia w rodzinie podczas zebrania rodziców (wrzesień); 

4) decydowania o uczestniczeniu dziecka w zajęciach religii lub/ i etyki zgodnie 

z własnymi przekonaniami; 

5) informacji o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych 

i zachowania, przekazanej na zebraniu rodziców (maj) w formie wykazu ocen, 

6) znajomości warunków i trybu podwyższania przewidywanych ocen; 

7) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 

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

swych dzieci; 

9) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat jej 

pracy. 

3. Realizacja praw, o których mowa w ustępie 2., następuje m.in. poprzez: 

1) zebrania z rodzicami organizowane przez wychowawców klas, co najmniej dwa razy w 

semestrze; 

2) indywidualne spotkania z wychowawcą lub nauczycielami po wcześniejszym 

określeniu terminu spotkania, 

3) indywidualne spotkania z nauczycielem na konsultacjach (zgodnie z harmonogramem raz w 

miesiącu). 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) uczestniczenia w zebraniach i innych spotkaniach oraz przybywania do szkoły 

na pisemne wezwania; 

2) wykonywania uchwał Rady Rodziców; 

3) podejmowania działań wychowawczych i opiekuńczych wobec swoich dzieci - 

uczniów szkoły, uzgodnionych z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub innymi 

nauczycielami; 

4) niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Rodzic usprawiedliwia nieobecność ucznia na piśmie w formie papierowej lub poprzez 

wiadomość przesłaną przez e-dziennik, najpóźniej w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. 



 

19 

 

6. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań i konsultacji oraz nie kontaktują się 

z wychowawcą klasy i nauczycielami, nie mogą, kwestionując ocenę, powoływać się na 

brak informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka oraz przewidywanych dla niego 

ocenach rocznych. 

7. Dyrektor zobowiązany jest do: 

1) informowania rodziców o zadaniach edukacyjnych i wychowawczych szkoły; 

2) przekazania informacji o egzaminach końcowych; 

3) w porozumieniu z Radą Rodziców stworzenia własnej listy środków spożywczych dozwolonych 

do sprzedaży i spożycia w szkole, jeśli oczekiwania ze strony rodziców będą bardziej 

restrykcyjne niż zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia. 

8. Dyrektor szkoły współdziała z rodzicami poprzez: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców szkoły; 

2) stworzenie rodzicom odpowiednich warunków do działalności w szkole; 

3) ustalenie trybu stałej i skutecznej komunikacji między dyrektorem a Radą 

Rodziców poprzez zorganizowanie minimum dwóch zebrań w danym roku szkolnym; 

4) umożliwienie rodzicom organizowania imprez i uroczystości szkolnych. 

9. Dyrektor szkoły może angażować Radę Rodziców do pomocy w rozwiązywaniu problemów 

szkolnych. 

 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 
 

§ 41 

1. Na terenie szkoły mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród 

młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły (np. kluby sportowe), za zgodą dyrektora szkoły, 

po wcześniejszym uzgodnieniu warunków działalności i współpracy. 

2. Szkoła poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami może 

rozszerzać i wzbogacać formy działalności innowacyjnej w zakresie: 

1) edukacji, wychowania i opieki; 

2) rozwijania uzdolnień i talentów; 

3) kształtowania świadomości obywatelskiej i postaw demokratycznych; 

4) promocji sportu; 

5) propagowania zdrowego stylu życia; 

6) ochrony środowiska; 

7) upowszechniania wiedzy historycznej, pielęgnowania pamięci zbiorowej, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa - zarówno w wymiarze ogólnonarodowym, 

jak i regionalnym lub lokalnym; 

8) działalności charytatywnej. 

3. Szkoła we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami może aplikować o fundusze, 

dostępne dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego, by finansować działalność 

prowadzoną na rzecz uczniów (innowacje, inicjatywy, projekty). 
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4. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność stowarzyszeń i innych organizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z umową między stronami. 

5. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Nauczyciel 

§ 42 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z 

poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel obowiązany jest : 

1) rzetelnie realizować zadania związane ze stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, 

2) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

3) efektywnie realizować program nauczania; 

4) właściwie organizować proces nauczania; 

5) oceniać osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i w 

ramach oceniania wewnątrzszkolnego; 

6) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

7) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego 

typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie; 

8) kontrolować obecność uczniów na wszystkich zajęciach; 

9) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów; 

10) indywidualizować proces nauczania odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

11) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

12) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły; 

13) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę. 

Wychowawca 

§ 43 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor. 

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje 

się powierzonym oddziałem w miarę możliwości w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy klasy w następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek dotychczasowego wychowawcy; 
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2) w wyniku decyzji dyrektora. 

5. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy 

następuje w ustalonym przez dyrektora terminie. 

6. Dyrektor powołuje wychowawcę społecznego, który wspiera wychowawcę klasy we 

wszystkich zadaniach zawartych w statucie (w działaniach opiekuńczo-wychowawczych) oraz 

przejmuje obowiązki wychowawcy podczas jego nieobecności. 

7. Zadaniem wychowawcy jest tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów w wymiarze 

intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, moralnym przez: 

1) wychowywanie uczniów w trosce o ich dobro, zdrowie, postawy moralne i obywatelskie 

zgodne z ideą pokoju, przyjaźni, tolerancji; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

4) motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z ich 

możliwościami i zainteresowaniami; 

5) monitorowanie frekwencji uczniów, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

6) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, uroczystościach szkolnych; 

7) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

8) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej; 

9) diagnozowanie środowiska i warunków rodzinnych uczniów, ich stanu zdrowia, potrzeb i 

ewentualnych zagrożeń; 

10) ocenianie zachowania uczniów na podstawie stopnia respektowania przez nich zasad 

współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie szkoły; 

11) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego rozwijających uczniów i integrujących zespół klasowy; 

12) opracowanie planu wychowawczego klasy z uwzględnieniem programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły; 

13) zapoznanie uczniów i rodziców z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły, planem 

wychowawczym klasy, zasadami oceniania przedmiotowego i zasadami oceniania zachowania; 

14) ścisła i systematyczna współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie o uzyskanych 

ocenach bieżących, śródrocznych, przewidywanych rocznych, rocznych z poszczególnych 

przedmiotów i ocenach zachowania oraz o osiągnięciach, sukcesach i problemach 

wychowawczych; 

15) włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły; 

16) wspieranie rodziców niewydolnych wychowawczo; 

17) systematyczna współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem szkolnym i innymi 

specjalistami, świadczącymi pomoc w rozpoznaniu nie tylko potrzeb i trudności uczniów, ale 

również zainteresowań i szczególnych uzdolnień; 

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków; 

19) rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły; 

20) opracowanie, wdrażanie i przeprowadzanie ewaluacji planu wychowawczego klasy zgodnie z 

obowiązującym programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. 

8. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca z udziałem 
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samorządu klasowego, a w trudniejszych sytuacjach klasowej Rady Rodziców. Sprawy 

nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzja jest ostateczna. 

9. Formy wypełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

10. Wychowawca w podejmowanych działaniach ma prawo korzystać z pomocy  oraz wsparcia ze strony 

dyrekcji szkoły, pedagoga, zespołów wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

innych instytucji wspomagających szkołę. 

Pedagog szkolny 

§ 44 

1. Pedagog zajmuje się koordynacją pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole. 

2. Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego, sposoby i formy ich wykonywania obejmują: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie zagrożenia niedostosowaniem społecznym uczniów; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne 

i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) wspieranie wychowawców i nauczycieli poprzez: 

a) pomoc w opracowaniu programów pracy wychowawczej, 

b) wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez 

nich funkcjach, 

c) wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo- 

wychowawczych, 

d) udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii 

psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji 

dotyczącej ucznia, 

e) wsparcie przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno  -terapeutycznego, 

f) wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań oraz budzenie refleksji 

grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną, 

g) udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

h) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

j) udzielanie pomocy wychowawcom, nauczycielom i specjalistom w pracy z uczniami 

sprawiającymi problemy wychowawcze, 

k) organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów na tematy związane 

z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką; 

8) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych 

spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi, problemami rodzinnymi, trudnościami w 

kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 

9) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

10) pomoc rodzicom w kierowaniu dziecka na badania specjalistyczne; 

11) przeciwdziałanie agresji rówieśniczej, niedostosowaniu społecznemu uczniów; 

12) koordynowanie działań profilaktycznych i dbałość o ich właściwą realizację 

na terenie szkoły zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły; 

13) wspomaganie działań na rzecz uczniów w zakresie doradztwa zawodowego; 

14) wspomaganie działań promujących szkołę; 

15) współpracowanie z instytucjami wspomagającymi proces wychowania uczniów; 

16) działalnie w komisji stypendialnej; 

17) prowadzenie zajęć o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i interwencyjnym z 

zespołami klasowymi lub grupami uczniów albo indywidualnie z uczniem, odpowiednio do 

potrzeb; 

3. Pedagog w swoich działaniach ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską oraz poszanowaniem ich godności osobistej. 

Bibliotekarz 

§ 45 

1. Bibliotekarz odpowiada w szkole za propagowanie edukacji czytelniczo - medialnej wśród 

uczniów. 

2. Szczegółowe zadania bibliotekarza obejmują: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów; 

6) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, źródłowych i tekstowych; 

7) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

8) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego; 

9) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego; 

10) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 
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11) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. wystaw, konkursów, 

spotkań autorskich; 

12) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

13) prowadzenie lekcji bibliotecznych dla poszczególnych klas, grup uczniów; 

14) opiekę nad uczniami przebywającymi w bibliotece podczas zajęć religii, etyki, innych, w których 

nie uczestniczą. 

Logopeda 

§ 46 

1. Logopeda jest specjalistą odpowiadającym za realizację zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do szczegółowych zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 

w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie 

stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) przygotowanie dla ucznia objętego pomocą logopedyczną specjalnego planu terapii 

logopedycznej, prowadzenie indywidualnej karty obserwacji postępów oraz semestralne 

dokonywanie oceny efektywności prowadzonej terapii logopedycznej. 

Terapeuta pedagogiczny 

§ 47 

1. Terapeuta jest specjalistą odpowiadającym za realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Do szczegółowych zadań terapeuty należy: 

1) prowadzenie diagnozy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) opracowywanie indywidualnego programu terapii pedagogicznej dla ucznia lub grupy, 

prowadzenie teczek efektywności terapii pedagogicznej. 
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Nauczyciel świetlicy 

§ 48 

 
1. W szkole pracują nauczyciele świetlicy. 
2. Do zadań nauczycieli świetlicy należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

2) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej; 

3) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy z nauką przebywających 

w świetlicy; 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz umożliwienie ich prezentacji; 

6) kształtowanie nawyków i potrzeby uczestniczenia w kulturze; 

7) upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higieny, czystości i dbałość o zdrowie; 

8) rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej. 

Inni pracownicy szkoły 

§ 49 

1. W szkole pracują pracownicy niepedagogiczni, którzy należą do społeczności szkolnej. 

2. Obowiązują ich zasady postępowania i zachowania przyjęte w szkole. 

3. Mają obowiązek reagować na wszelkie nieodpowiednie zachowania uczniów i zgłaszać je 

wychowawcom. 

4. Dbają o bezpieczeństwo uczniów w szkole zgodnie z obowiązującymi regulaminami. 

5. Do ich zadań należą działania na rzecz uczniów, zgodnie z poleceniami dyrektora. 

Zespoły przedmiotowe 

§ 50 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu 

kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przy akceptacji zespołu. 

2. Zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

5) organizowanie lekcji otwartych z poszczególnych przedmiotów; 

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnianiu ich wyposażenia; 

7) współpracę z doradcami metodycznymi. 

3. Dokumentację zespołu przedmiotowego obowiązany jest prowadzić przewodniczący zespołu. 
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Zespoły wychowawcze 

§ 51 

1. W szkole mogą działać zespoły wychowawcze. 

2. Spotkania zespołu mogą odbywać się na wniosek dyrektora, wychowawcy, nauczyciela. 

3. Mogą dotyczyć problemów odnoszących się do jednego ucznia, grupy uczniów lub całej klasy. 

4. Ze spotkań zespołów sporządzane są protokoły, które zawierają wnioski. 

ROZDZIAŁ VI 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 52 

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 określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

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

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
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dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

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. 

§ 53 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej; 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu I półrocza danego roku szkolnego. 

3. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych danego roku szkolnego. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W przypadku braku 

możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje 

komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale lub 

inny nauczyciel tego samego przedmiotu. 

 

§ 54 

1. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

niedostatecznej; 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 55 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
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edukacyjnych. 

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

o: 

1) zasadach oceniania wewnątrzszkolnego oraz o możliwości zapoznania się z wymaganiami 

edukacyjnymi w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu; 

2) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

a) uczniów - na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu 

i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w 

dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców - pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane 

jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego 

dołączona jest podpisana lista obecności; 
3. Wychowawca obowiązany jest informować rodziców uczniów: 

1) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o harmonogramie zebrań i spotkań 

zaplanowanych na cały rok; 

2) o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i 

konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem; 

3) na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu. 

3. Rodzice uczniów obowiązani są zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

Ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

§ 56 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

2. Informacje o osiągnięciach ucznia i uwagi o jego zachowaniu umieszczane są 

w dzienniku elektronicznym. Rodzic ma dostęp do informacji o swoim dziecku. 

3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe; 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. 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 klasach I - III szkoły podstawowej w przypadku: 
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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. 

6. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 
§ 57 

 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 
I PROMOWANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
 I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III), zgodnie z nową podstawą programową. 
 

Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

1. Ocena opisowa, to ustna lub pisemna informacja na temat osiągnięć dziecka, przygotowana i 

przekazana przez nauczyciela na podstawie systematycznej obserwacji dziecka i jego szkolnej 

aktywności. Jest to indywidualna charakterystyka danego ucznia, zbiór uwag i refleksji o nim, bez 

porównywania go z innymi uczniami.  

Spełnia ona funkcję: 

1) informacyjną – określa: co dziecko poznało, zrozumiało, opanowało, czego się nauczyło, jakie 

ma umiejętności, jak kontroluje to, co robi, jaki jest jego wysiłek i wkład pracy; 

2) korekcyjną – określa: co dziecko opanowało, co robi dobrze, a nad czym jeszcze musi 

popracować, co ma zmienić, czego zaniechać; 

3) motywacyjną - zachęca do dalszej pracy i wysiłku, daje możliwości osiągania sukcesu, 

budzi wiarę we własne siły. 

2.Ocenianie opisowe bieżące jest tworzone na podstawie obserwacji osiągnięć edukacyjnych i postępów 

dziecka (prace ucznia, testy kompetencji, sprawdziany i inne formy aktywności) i jest odnotowywane 

między innymi: w dzienniku lekcyjnym, kartach pracy ucznia, zeszytach uczniów. 

3. W ocenianiu kształtuje się u ucznia i rozwija umiejętność dokonywania samokontroli i samooceny. 

Uczeń powinien nauczyć się odpowiedzialności za własne działanie oraz ponoszenia wynikających z 

tych działań konsekwencji. 

4. Ocenie opisowej podlegają następujące dziedziny edukacji: 

a) edukacja polonistyczna, 

b) edukacja matematyczna, 

c) edukacja społeczno-przyrodnicza, 
d) edukacja fizyczno-ruchowa i artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna) 

oraz rozwój społeczno-emocjonalny ucznia. 

5. Każda dziedzina edukacji i zachowanie ucznia są podzielone na poszczególne umiejętności, które 
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podlegają obserwacji pedagogicznej i ocenie.  

6. Przyjęto następującą skalę ocen: 

 
I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 
6 - doskonale 
5 – bardzo dobrze 
4 - dobrze 
3 - przeciętnie 
2 - słabo 
1 – nieopanowane 
- dopuszcza się stosowanie znaków + i  - 

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I 

 

WYPOWIADANIE SIĘ I SŁUCHANIE 

 

6 - doskonale 

Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe wypowiedzi, zachowuje poprawność językową, 

prowadzi rozmowę na tematy wynikające z jego naturalnych potrzeb i zainteresowań, ma bogaty zasób 

słów, tworzy krótkie opowiadania, z zainteresowaniem i uwagą słucha wypowiedzi innych wyciągając 

logiczne wnioski. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń logicznie wypowiada swoje myśli budując pojedyncze i rozwinięte zdania; układa wielozdaniową 

wypowiedź zachowując poprawność językową słucha wypowiedzi innych wyciągając wnioski. 

4 - dobrze 

Uczeń redaguje zrozumiałą, poprawną językowo, ale prostą w formie wypowiedź; często wypowiada się 

pojedynczymi wyrazami; jego mowa jest nieco monotonna. 

3 – przeciętnie 

Uczeń ma trudności w wypowiadaniu się; najczęściej wypowiada się pojedynczymi wyrazami, posiada 

ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe; wymaga wielokrotnych powtórzeń, z trudem skupia się na 

wypowiedziach innych. 

2 - słabo 

Uczeń nie potrafi wypowiadać się na określony i swobodny temat, ma kłopoty ze zrozumieniem sensu 

wypowiedzi innych, popełnia liczne błędy językowe uniemożliwiające zrozumienie treści jego 

wypowiedzi, nie koncentruje się na słuchanym tekście. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie potrafi wypowiadać się na określony i swobodny temat, nie rozumie sensu wypowiedzi innych, 

popełnia liczne błędy językowe uniemożliwiające zrozumienie treści jego wypowiedzi. 

 

CZYTANIE 

6 - doskonale 

Uczeń czyta opracowany tekst płynnie, wyraziście, poprawnie, w bardzo dobrym tempie, całymi 

zdaniami i wyrazami; zwraca uwagę na znaki przestankowe; zachowuje właściwą intonację; rozumie 

czytany tekst, prawidłowo odpowiada na pytania związane z tekstem. 

5 – bardzo dobrze 
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Uczeń czyta opracowany tekst poprawnie, w dobrym tempie zachowując właściwą intonację; rozumie 

czytany tekst. 

4 – dobrze 

Uczeń czyta opracowany tekst poprawnie, wyrazami, trudniejsze słowa sylabami, w tempie 

odpowiadającym możliwościom dziecka; zazwyczaj zachowuje właściwą intonację; rozumie czytany 

tekst. 

3 – przeciętnie 

Uczeń czyta głoskami, czasem myli poznane litery, opuszcza litery, sylaby, zniekształca brzmienie 

niektórych wyrazów, rozumie wyrazy oraz proste zdania. 

2 - słabo 

Uczeń czyta głoskami, popełnia błędy polegające na nieprawidłowym odczytywaniu poznanych liter, 

opuszczaniu liter, sylab, zniekształcaniu brzmienia wyrazów, przestawianiu ich w szyku; zwykle nie 

zachowuje właściwej intonacji; z trudem udziela odpowiedzi na pytania związane z tekstem; rozumie 

proste zdania, wyrazy. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie opanował umiejętności czytania; popełnia liczne błędy, nie rozumie czytanego tekstu 

 

PISANIE - STRONA GRAFICZNA 

 

6 - doskonale 

Uczeń osiągnął bezbłędną technikę pisania, zachowując właściwy kształt, proporcje, łączenia i pochyłość 

pisma; pisze płynnie, poprawnie łączy litery, utrzymuje pismo we właściwych linijkach. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń osiągnął prawidłową technikę pisania, stara się pisać zachowując prawidłowy kształt liter i ich 

połączeń; litery i wyrazy mieszczą się w liniaturze i są zapisywane we właściwych miejscach. 

4 – dobrze 

Uczeń stopniowo osiąga prawidłową technikę pisania, stara się pisać zachowując prawidłowy kształt liter 

i ich połączeń; litery i wyrazy zwykle mieszczą się w liniaturze i są zapisywane we właściwych miejscach. 

3 – przeciętnie 

Uczniowi zdarza się niepoprawnie odtworzyć kształt znanych liter i ich połączeń, myli linijki, pisze niezbyt 

płynnie. 

2 - słabo 

Uczeń pisząc nie zachowuje prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, myli znaki graficzne liter, pismo 

jest nieproporcjonalne, chwiejne, litery nie mieszczą się w liniaturze lub są zapisane w złym miejscu. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie pamięta, myli lub źle zapisuje poznane litery, nie potrafi ich łączyć w wyrazy, nie utrzymuje 

pisma w liniaturze, pismo staje się nieczytelne.   

 

PRZEPISYWANIE 

 

6 - doskonale 

Uczeń samodzielnie bezbłędnie przepisuje wyrazy, zdania i krótkie teksty, zarówno drukowane, jak i 

pisane, z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, właściwych proporcji i połączeń. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania; przepisując zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, mieści 
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się w liniaturze. 

4 - dobrze 
Uczeń w czasie przepisywania popełnia nieliczne błędy ortograficzne i graficzne, czasem myli litery 

drukowane z pisanymi; nie zawsze zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń. 

3 – przeciętnie 

Uczeń w czasie przepisywania popełnia liczne błędy ortograficzne i graficzne, czasem myli litery 

drukowane z pisanymi; zazwyczaj nie zachowuje prawidłowego kształtu liter i ich połączeń. 

2 - słabo 

Uczeń w czasie przepisywania popełnia błędy ortograficzne, graficzne, myli litery drukowane z pisanymi, 

myli liniaturę; tylko z pomocą nauczyciela dokonuje korekty popełnianych błędów. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie potrafi przepisać wyrazów i zdań; pisząc nie zachowuje prawidłowego kształtu liter i ich 

połączeń; popełnia różnorodne błędy odwzorowując tekst litera po literze; myli liniaturę, gubi litery itp. 

 

PISANIE Z PAMIĘCI 

 

6 - doskonale 

Uczeń bezbłędnie i poprawnie pisze z pamięci wyrazy i zdania. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń pisze z pamięci wyrazy i krótkie zdania, zwraca uwagę na poprawność ortograficzną zapisanych 

wyrazów i zdań, czasem popełnia drobne błędy w pisowni: brak kropek, kresek, haczyków itp., dokonuje 

ich korekty.  

4 – dobrze 

Uczeń stara się pisać z pamięci wyrazy i krótkie zdania ale czasem popełnia drobne błędy w pisowni: brak 

kropek, kresek, haczyków itp., dokonuje ich korekty.  

3 – przeciętnie 

Uczeń stara się pisać z pamięci wyrazy i krótkie zdania, ale popełnia błędy ortograficzne i graficzne. 

2 - słabo 

Uczeń pisze z pamięci wyrazy; popełnia liczne błędy ortograficzne, graficzne, wymaga wielokrotnych 

powtórzeń i utrwalania wyrazów pisanych z pamięci. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie potrafi napisać z pamięci prostych wyrazów, popełnia błędy, nawet z pomocą nauczyciela nie 

dokonuje ich korekty.  

 
 
EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASACH II i III 
 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE 
 

6 -  doskonale 
Uczeń chętnie zabiera głos na każdy temat. Posiada duży zasób słownictwa. Wypowiada się logicznie w 

formie zdań rozwiniętych. Wypowiedzi są komunikatywne, poprawne gramatycznie i stylistycznie. 

Uczestniczy aktywnie w dyskusji, prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić. Potrafi zainteresować 

nauczyciela i kolegów swoimi wypowiedziami. Respektuje reguły zabierania głosu podczas zajęć 

szkolnych 

5 – bardzo dobrze 
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Uczeń wypowiada się logicznie zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym i stylistycznym. 

Stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy i zwroty. Posiada zasób słów na poziomie wieku. 

Aktywnie uczestniczy w dyskusji. Prawidłowo formułuje pytania i odpowiedzi w związku z omawianym 

tematem. Respektuje reguły zabierania głosu podczas zajęć. 

4 - dobrze 

Uczeń wypowiada się w formie krótkich zdań pojedynczych. Wypowiedzi zazwyczaj są poprawne pod 

względem gramatycznym i logicznym. Chętnie bierze udział w dyskusji. Wypowiada się spontanicznie, 

przestrzega zasad zabierania głosu. 

3 – przeciętnie 

Uczeń wypowiada się w formie krótkich zdań pojedynczych lub wyrazami. Wypowiedzi nie zawsze są 

poprawne pod względem gramatycznym i logicznym. Wymagają korekty, ukierunkowania, dodatkowych 

pytań. Rzadko bierze udział w dyskusji. Wypowiada się spontanicznie, rzadko przestrzega zasad 

zabierania głosu. 

2 - słabo 

Uczeń ma kłopoty z formułowaniem myśli w formie zdań. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Ma 

ubogi zasób słów. Zazwyczaj nie bierze udziału w dyskusji. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie wypowiada się spontanicznie, nawet wtedy, kiedy jest poproszony do odpowiedzi. Nie 

rozumie treści zadawanych pytań. Ma duże problemy z formułowaniem myśli w formie zdań. Ma ubogi 

zasób słów. 

 
CZYTANIE 

 
6 - doskonale 

Uczeń czyta płynnie zdaniami z ekspresją (zmiana siły tempa, tonu głosu, zachowując pauzy logiczne i 

gramatyczne) we właściwym tempie. Rozumie tekst czytany głośno i po cichu. Swoim czytaniem potrafi 

zaciekawić innych. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń czyta płynnie, zdaniami i wyrazami we właściwym tempie. Zachowuje pauzy logiczne i 

gramatyczne. Rozumie czytany tekst. 

4 - dobrze 

Czyta techniką mieszaną; wyrazami i zdaniami. Wykazuje czujność na znaki interpunkcyjne. Czyta w 

umiarkowanym tempie. W odczytywanym tekście pojawiają się drobne błędy. Nie zachowuje właściwej 

intonacji. 

3 – przeciętnie 

Czyta techniką mieszaną; sylabami, wyrazami i zdaniami. Wykazuje małą czujność na znaki 

interpunkcyjne. Czyta w wolnym tempie. W odczytywanym tekście pojawiają się liczne błędy. Nie 

zachowuje właściwej intonacji. 

2 - słabo  

Bardzo wolno odczytuje wyrazy, czyta głoskami, zniekształca, „połyka” końcówki lub odgaduje wyrazy. 

Nie zwraca uwagi na znaki przestankowe. Ma kłopoty ze zrozumieniem czytanego tekstu. 

1 - nieopanowane 

Niechętnie podejmuje próby czytania, ponieważ potrafi tylko czytać głoskami wyrazy. Często odmawia 

czytania. 
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PISANIE 
 

6 - doskonale 

Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać spójną wypowiedź na zadany temat w formie opisu, opowiadania, 

notatki. Poprawnie buduje zdania. Zna i stosuje zasady ortografii. W pisaniu ze słuchu nie popełnia 

błędów ortograficznych. Radzi sobie dobrze z pisownią trudnych wyrazów. Posiada wiedzę z gramatyki i 

potrafi zastosować ją w praktyce. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na zadany temat, a jego wypowiedzi są 

uporządkowane i poprawne pod względem ortograficznym. Na ogół nie robi błędów, chociaż czasami 

zdarzają mu się błędy drobne, które umie sam poprawić. Wykazuje czujność ortograficzną. Pismo ma 

kształtne, a zeszyty staranne. Teoretyczne wiadomości z gramatyki potrafi stosować w ćwiczeniach 

praktycznych. 

4 - dobrze 

Uczeń redaguje proste zdania. W czasie pisania zdarza mu się popełniać błędy ortograficzne. Pismo ma 

kształtne, a zeszyty staranne. Potrafi właściwie rozmieścić tekstu na stronie. Posiada wiedzę z gramatyki 

i zazwyczaj potrafi zastosować ją w praktyce. 

3 – przeciętnie 

Uczeń redaguje proste zdania, ale ma kłopoty z ułożeniem ich w logiczną całość. W czasie pisania  litery 

niekształtne, źle je łączy. Nie potrafi właściwie rozmieścić tekstu na stronie. Myli części mowy i nie 

zawsze potrafi je zastosować w ćwiczeniach praktycznych. 

2 - słabo 

Uczeń nie potrafi zredagować krótkiej wypowiedzi. Ma kłopoty z prawidłową konstrukcją zdań. Popełnia 

błędy przy przepisywaniu tekstu. W pisaniu ze słuchu popełnia dużo błędów ortograficznych. Nie zwraca 

uwagi na prawidłowe pisanie. Litery pisze niekształtne, bez właściwych połączeń. W zeszycie ma dużo 

skreśleń. Nie zawsze potrafi właściwie rozmieścić tekstu na stronie. Ma duże problemy z zastosowaniem 

wiadomości z gramatyki w ćwiczeniach praktycznych. 

1 - nieopanowane 

Uczeń ma kłopoty z prawidłowym redagowaniem zdań. Przepisany tekst zawiera bardzo dużo 

różnorodnych błędów. W pisaniu ze słuchu gubi wyrazy i całe zdania. Tekst zawiera dużo błędów 

ortograficznych. Nie zwraca uwagi na prawidłowe pisanie. Źle łączy litery, nie mieści się w liniach. Pismo 

jest niestaranne i nieestetyczne, często nieczytelne. Nie potrafi właściwie rozmieścić tekstu na stronie. 

Nie posiada podstawowych wiadomości z gramatyki. 

 
EDUKACJA MATEMATYCZNA W KLASIE I 
 

POJĘCIE LICZBY NATURALNEJ I JEJ ZAPIS CYFROWY 
 

6 - doskonale 

Uczeń poprawnie zapisuje poznane cyfry; ma w pełni ukształtowane pojęcie liczby w aspekcie 

kardynalnym i porządkowym; bezbłędnie porównuje wartości liczbowe w poznanym zakresie (0-20, 

sprawnie wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak,(także wspak). 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń ma ukształtowane pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym; zwykle poprawnie 

zapisuje cyfry w poznanym zakresie, porównuje wartości liczbowe w poznanym zakresie (0-20), 

wymienia liczebniki- jw. 
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4 - dobrze 

Uczeń ma opanowane pojęcie liczby w poznanym zakresie; zazwyczaj nie  popełnia błędów w zapisie i 

podczas porównywania wartości liczbowych. 

3 – przeciętnie  

Uczeń ma niezbyt dokładnie opanowane pojęcie liczby w poznanym zakresie; popełnia błędy w zapisie i 

podczas porównywania wartości liczbowych. 

2 - słabo 

Uczeń ma częściowo i niedokładnie ukształtowane pojęcie liczby, zarówno w aspekcie głównym, jak i 

porządkowym, myli i niepoprawnie zapisuje poznane cyfry. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie zapisuje, nie porównuje liczb w poznanym zakresie (0-20). 

 
DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 

 
6 - doskonale 

Uczeń samodzielnie, poprawnie, biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego; poprawnie zapisuje formułę matematyczną poznanych działań matematycznych. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń dodaje i odejmuje w zakresie 20, zapisuje formułę matematyczną. 

4 - dobrze 

Uczeń rozumie działania i wykonuje je. Zdarza mu się popełniać błędy. 

3 – przeciętnie 

Uczeń rozumie działania i wykonuje je. Popełnia jednak błędy lub działa tylko na konkretach w 

opracowanym zakresie. 

2 - słabo 

Uczeń wykonuje działania w opracowanym zakresie tylko z pomocą nauczyciela, używając konkretów; 

myli znaki działań matematycznych, ma kłopoty z zapisem formuły matematycznej. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie potrafi wykonać w pamięci, z użyciem konkretów obliczeń w poznawanych zakresach; nie 

zapisuje formuły matematycznej.  

 
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH 

 

6 - doskonale 

Uczeń samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, układa treść do prostych sytuacji 

życiowych, zapisów liczbowych, rysunków i schematów; poprawnie zapisuje formułę matematyczną i 

odnajduje błąd w rozwiązaniu. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń samodzielnie i poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

4 - dobrze 

Uczeń samodzielnie i w miarę poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; poprawnie układa treść 

zadania do sytuacji życiowej, formuły matematycznej lub rysunku.. 

3 – przeciętnie 

Uczeń z pomocą nauczyciela rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. 

2 - słabo 

Uczeń z pomocą nauczyciela próbuje rozwiązać proste zadania tekstowe, ma kłopot z zapisem formuły 



 

36 

 

matematycznej i ułożeniem treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku. 

1 - nieopanowane 

Uczeń nie rozwiązuje i nie układa prostych zadań tekstowych, nawet z pomocą nauczyciela 

 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA PO UKOŃCZENIU KLASY II i III 
 

DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 
 
6 - doskonale 

Uczeń samodzielnie, biegle i poprawnie: dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w poznanym zakresie. Zna i 

stosuje w obliczeniach poznane prawa matematyczne. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń samodzielnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w poznanym zakresie. Prawidłowo zapisuje formułę 

matematyczną. Rozumie poznane prawa matematyczne, stara się je stosować i przestrzegać. Błędy, 

które czasem się zdarzą, po wskazaniu potrafi poprawić. 

4 - dobrze 

Uczeń wykonuje cztery podstawowe działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie o 

średnim stopniu trudności. Liczy wolno często posługując się konkretami. W obliczeniach popełnia błędy, 

które poprawia z pomocą nauczyciela. Nie zawsze potrafi korzystać z poznanych praw matematycznych. 

3 – przeciętnie 

Uczeń wykonuje działania w poznanym zakresie używając konkretów, z pomocą nauczyciela. 

Samodzielnie wykonuje tylko bardzo proste działania na małych liczbach bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego. Często myli znaki działań, ma kłopoty z prawidłowym zapisem formuły matematycznej. 

2 - słabo 

Uczeń potrafi wykonać najprostsze obliczenia z użyciem konkretów z pomocą nauczyciela.  Myli znaki 

działań. Ma duże trudności z zapamiętaniem i stosowaniem praw matematycznych. 

1 - nieopanowane 

Uczeń mimo podejmowanych przez nauczyciela różnorodnych form pomocy nie potrafi wykonać w 

pamięci oraz z użyciem konkretów najprostszych obliczeń w poznanym zakresie. Myli znaki działań. Nie 

zna praw matematycznych. 

 

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH 

 

6 - doskonale 

Uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości. Doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach. Twórczo 

rozwiązuje problemy matematyczne. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe 

proste i wybrane złożone. 

5 – bardzo dobrze 

Uczeń pracuje samodzielnie. Rozwiązując zadania tekstowe sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości. 

Samodzielnie układa zadania tekstowe. 

4 - dobrze 
Uczeń stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje proste zadania tekstowe. Przeważnie samodzielnie 
układa zadania tekstowe, czasami jednak wymaga ukierunkowania przez nauczyciela. 
3 – przeciętnie  
Uczeń stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje proste zadania tekstowe. Z pomocą nauczyciela 
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rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności. 
2 - słabo 
W swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela. 
Tylko wtedy podejmuje próby rozwiązania postawionego przed nim problemu. Samodzielnie nie potrafi 
rozwiązać ani ułożyć prostego zadania tekstowego. 
1 - nieopanowane 
Uczeń mimo zachęty nauczyciela nie podejmuje pracy związanej z rozwiązywaniem lub układaniem 
prostego zadania tekstowego 
 
EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA 
 
6 - doskonale 

Posiadane wiadomości i umiejętności wykraczają, w zakresie omawianego zagadnienia, poza wiedzę 

podręcznikową oraz przekazywaną na zajęciach. Praca zorganizowana wzorowo, systematycznie. 

Swobodne operowanie posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Częste prezentowanie wiedzy pochodzącej 

z innych źródeł. 

5 – bardzo dobrze 

Materiał programowy opanowany wyczerpująco. Uczeń potrafi samodzielnie zastosować zdobyte 

wiadomości i umiejętności w codziennej pracy na lekcji. 

4 – dobrze 

Materiał programowy opanowany dobrze. Uczeń zazwyczaj potrafi samodzielnie zastosować zdobyte 

wiadomości i umiejętności w codziennej pracy na lekcji. 

3 – przeciętnie 

Nieznaczne braki w opanowaniu materiału programowego. Stosowanie wiedzy w pracy na lekcji wymaga 

pomocy nauczyciela. 

2 - słabo 

Wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego. Praca na lekcji przy wydatnej pomocy 

nauczyciela. Brak aktywności. Częste odstępstwa od systematycznej pracy. 

1 - nieopanowane 

Mimo pomocy i zachęty uczeń nie osiąga podstawowej wiedzy. Nie przejawia też żadnej własnej 

aktywności, aby ją zdobyć. 

 
 
EDUKACJA FIZYCZNO-RUCHOWA I ARTYSTYCZNA (MUZYCZNA, PLASTYCZNA, TECHNICZNA) 
 
6 - doskonale 

Prace plastyczne i techniczne wykonane starannie i estetycznie. Często wyróżniające się oryginalnością 

rozwiązań artystycznych. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywane zgodnie z poleceniami. Ruchy 

skoordynowane, precyzyjne, zręczne. Chętne i zgodne uczestnictwo w zabawach rytmiczno-tanecznych 

i zespołowych grach sportowych. Wzorowe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie 

całych zajęć. Bardzo dobra znajomość słów poznanych piosenek, śpiewanie ich indywidualnie i w grupie. 

Samodzielne tworzenie rytmów i melodii. Improwizowanie na różnych instrumentach. Słuchanie muzyki 

z zainteresowaniem i skupieniem. Swobodne operowanie zdobytą wiedzą muzyczną, umiejętność 

praktycznego jej zastosowania w czasie samodzielnej i grupowej pracy na zajęciach. 

5 – bardzo dobrze 
Prace plastyczne i techniczne zgodne z podanym tematem, zaproponowaną techniką, podanym planem 

pracy. Prace wykonane estetycznie, dokładnie. Ćwiczenia gimnastyczne wykonane prawidłowo, z 
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widocznym wkładem pracy i dużym zaangażowaniem ucznia w ich wykonanie. Zgodne uczestnictwo w 

zabawach rytmiczno –tanecznych i zespołowych grach sportowych. Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach. Bardzo dobra znajomość słów poznanych piosenek, 

śpiewanie ich indywidualnie i zbiorowo. Prawidłowe odtwarzanie podanych rytmów i melodii. 

Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. 

4 – dobrze 

Prace plastyczne i techniczne zgodne z podanym tematem, zaproponowaną techniką, podanym planem 

pracy. Prace wykonane estetycznie, dokładnie. Ćwiczenia gimnastyczne wykonane prawidłowo. Zgodne 

uczestnictwo w zabawach rytmiczno –tanecznych i zespołowych grach sportowych. Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach. Dobra znajomość słów poznanych piosenek, śpiewanie ich 

indywidualnie i zbiorowo. Prawidłowe odtwarzanie podanych rytmów i melodii. Przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. 

3 – przeciętnie 

Prace plastyczne i techniczne nie zawsze zgodne z zaproponowanym tematem, podanym planem pracy. 

Wykonane z drobnymi usterkami, niekiedy mało dokładne i niezbyt estetyczne. Ćwiczenia gimnastyczne 

wykonane nie zawsze dokładnie, z małym zaangażowaniem. Ruchy nie zawsze skoordynowane i 

precyzyjne. Odstępstwa od podanych reguł. Niedokładna znajomość tekstów piosenek i wykonywanie 

ich bez zaangażowania. 

2 - słabo 

Prace plastyczne i techniczne wykonywane często, mimo zachęty nauczyciela, niechętnie i 

niestarannie. Ubogie w szczegóły, mało kolorowe. Wykonywane niezgodnie z zaproponowanym 

tematem. Mała znajomość słów piosenek. Niechętne śpiewanie, słuchanie muzyki, udział w zabawach i 

grach sportowych, ćwiczeniach gimnastycznych. Celowe nieprzestrzeganie przepisów i reguł w czasie 

gier i ćwiczeń. 

1 - nieopanowane 

Prace bardzo ubogie i nieestetyczne: zniszczone, pogniecione, podarte. Zupełna nieznajomość słów 

piosenek i niechęć do śpiewania. Odmowa ćwiczeń. 

 
KLASYFIKOWANIE 

 
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne     z zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy wyższej w I etapie nauczania. 

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

4. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - 

według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna jest wynikiem obserwacji osiągnięć edukacyjnych i 

postępów ucznia w okresie semestru. Uwzględnia osiągnięcia i postępy w poszczególnych 

dziedzinach edukacji oraz postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym ucznia. Celem oceny jest 

zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych oraz ukierunkowanie dalszej pracy z dzieckiem. Śródroczna 
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i klasyfikacyjna ocena opisowa jest dołączana do dziennika jako załącznik. Prowadzenie dokumentacji 

spoczywa na nauczycielu. 

6. Ocenę opisową śródroczną rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują w czasie zebrania 

rodziców podsumowującego pracę w I semestrze (wywiadówki). 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie wyższej, szkoła 

powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

8. Ucznia klas I- III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w 

wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz po zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej.   

9. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można promować do klasy wyższej w ciągu roku szkolnego w 

wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców(prawnych 

opiekunów) oraz po zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej.  

 

§ 58 

1. Począwszy od klasy IV bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1; 

2. Przy ocenach bieżących ustala się stosowanie także znaku „+" (plus) lub znaku"-„ 

(minus), z wyjątkiem ocen wyrażonych w stopniach 6 i 1. 

3. Inne stosowane oznaczenia odnoszące się do bieżącej oceny pracy uczniów to: 

1) znak „+" (plus) - aktywność podczas lekcji; 

2) znak „-„ (minus) - brak aktywności podczas lekcji; 

3) „np" - nieprzygotowanie; 

4) „nb" - nieobecność; 

5)  „sn" - brak oceny z wyboru posiadacza „szczęśliwego numerka". 

4. Zasady sprawdzania postępów ucznia: 

1) częstotliwość oceniania zależy od specyfiki przedmiotu, ustala się minimalną liczbę ocen 

cząstkowych z przedmiotów: 
a) język polski, matematyka co najmniej 6 ocen w semestrze, 

b) przedmioty w wymiarze 2 lub 3 godzin tygodniowo co najmniej 4 oceny w semestrze, 

c) przedmioty w wymiarze 1 godziny tygodniowo co najmniej 3 oceny w semestrze; 

2) punktem wyjścia do analizy postępów ucznia może być test kompetencji 

przeprowadzony na początku roku szkolnego; 

3) nauczyciel zapowiada pracę klasową lub sprawdzian co najmniej na tydzień 

przed terminem, określając zakres materiału; 

4) w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową/sprawdzian, 
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a w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż 3; 

5) nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni; 

6) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń może być nieprzygotowany: 

a) dwa razy w semestrze do lekcji z przedmiotów, których liczba godzin 

w tygodniu jest równa bądź większa od 3, 

b) jeden raz w semestrze z pozostałych przedmiotów, 

c)  z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, bądź wtedy, gdy zobowiązał się 

przygotować indywidualnie na daną lekcję pewną partię materiału; 

7) uczeń musi zgłosić nieprzygotowanie na początku zajęć (np). Nauczyciel odnotowuje ten fakt 

w dzienniku. Tak wpisane nieprzygotowanie nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną; 

8) nie zgłaszane przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi 

pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

5. W klasach IV szkoły podstawowej na początku roku szkolnego nauczyciele stosują 

dwutygodniowy „okres ochronny" (nie stawiają ocen niedostatecznych). 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu/pracy klasowej, termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe uprzedzenie. 

7. W przypadku nieobecności oddziału uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian/pracę 

klasową na pierwszej odbywającej się lekcji z danego przedmiotu. Ich nieobecność w dniu 

zapowiedzianej pracy sprawdzającej znosi obowiązek ponownego ustalenia terminu. 

8. W dzienniku zajęć lekcyjnych ocenianie uczniów odnotowuje się kolorem czarnym 

z wyjątkiem: 

1) prace klasowe/sprawdziany - kolor czerwony; 

2) kartkówki - kolor zielony; 

3) aktywność, odpowiedź ustna - kolor niebieski. 

 
§ 59 

1. Poprawianie negatywnej oceny ze sprawdzianu jest możliwe tylko raz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

2. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny i poinformowania o niej 

ucznia. 

3. Do dziennika zajęć wpisuje się w oddzielnych kolumnach oceny otrzymane i poprawione. 

4. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych, to w ciągu 7 dni 

roboczych od powrotu do szkoły jest zobowiązany ustalić z nauczycielem termin pracy 

klasowej/sprawdzianu. 

5. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pisania pracy klasowej/sprawdzianu, to 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

§ 60 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane na bieżąco do domu 

uczniowi i jego rodzicom. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu nauczycielowi na 

najbliższej lekcji pracy podpisanej przez rodzica. 

3. Prace uczniów mogą być udostępniane rodzicom i omówione przez nauczyciela 
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podczas konsultacji indywidualnych. 

§ 61 

1. Formy oceniania obowiązujące w szkole to: 

1) praca klasowa - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwająca co najmniej 

jedną godzinę lekcyjną, obejmująca obszerny, zróżnicowany materiał programowy; 

2) sprawdzian - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności, obejmująca obszerny 

materiał programowy; 

3) kartkówka - krótka praca pisemna, forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności; 

a) praca obejmuje materiał programowy z trzech ostatnich lekcji; 

b) jest niezapowiedziana, 

c) zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia ucznia z pisania 

niezapowiedzianej kartkówki, 

d) krótkie prace pisemne nie podlegaj ą poprawie; 

4) odpowiedzi ustne - ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału 

nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji; 

5) praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach, np. ćwiczenia pisemne, 

udział w dyskusjach dotyczących tematów lekcji; 

6) praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział 

w twórczym rozwiązywaniu problemu, pełnienie różnych ról w zespole, 

dbałość o końcowe efekty pracy zespołu. 

2. W przypadku prac pisemnych (prac klasowych/sprawdzianów/kartkówek) proponuje się skalę 

punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów: 

100% - celujący (6), 

90% - 99% bardzo dobry (5), 

70% - 89% dobry (4), 

50% - 69% dostateczny (3), 

30% - 49% dopuszczający (2), 

29%-0% niedostateczny (1). 

3. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, 

o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

4. Każda ocena oprócz wymagań programowych powinna uwzględniać możliwości ucznia 

oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny. 

5. Na lekcjach religii i etyki stosuje się ocenianie zgodne z odrębnymi przepisami oraz ze 

skalą ocen stosowanych na innych przedmiotach. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

7. Dyrektor szkoły, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i wniosku rodzica, zwalnia 

ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, z realizacji zajęć 
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wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki ze względu na stan 

zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność. 

8. Ze względu na specyfikę przedmiotu nauczyciel w celu ustalenia oceny śródrocznej i 

końcoworocznej może wprowadzić system oceny ważonej. 

 
§ 62 

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia; 

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

orzeczenia; 

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

specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, który jest 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania 

dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego - na podstawie tej opinii. 

§ 63 

1. W klasach IV - VIII szkoły podstawowej obowiązują następujące wymagania edukacyjne na 

poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, 

b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania nietypowe, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie na poziomie dobrym, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, 
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4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie 

przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu na poziomie podstawowym, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela. 

§ 64 

1. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy informują 

uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

2. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów mogą ulec 

zmianie na podstawie pracy ucznia do dnia wystawienia oceny rocznej. 

3. Warunki podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalają nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów i informują o nich uczniów i ich rodziców po 

wystawieniu oceny przewidywanej. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być 

wyższa lub niższa od przewidywanej, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 

dopuszczająca, jeżeli taka została przewidziana. 

5. Oceny roczne są wystawiane najpóźniej do dnia poprzedzającego zebranie rocznej 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

Ocenianie zachowania uczniów 

§ 65 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli 

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych, a w szczególności: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia; 

2) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałości o honor i tradycje szkoły; 
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4) dbałości o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywania szacunku innym osobom; 

8) działań społecznych na rzecz innych osób (wolontariat). 

 
§ 66 

W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową według następującej skali 
 

6 - zachowanie wzorowe 
5 – bardzo dobre 
4 – dobre 
3 – poprawne 
2 – nieodpowiednie  
1 – naganne 

 
ZACHOWANIE WZOROWE - 6 

 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy w szkole. 

 Sumiennie i na bieżąco przygotowuje się do swoich zajęć w szkole, prace domowe 

wykonuje starannie. 

 Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach szkolnych. 

 Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych, utrzymuje je w dobrym stanie. 

 Wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu funkcji i prac zleconych przez nauczyciela. 

 Pomaga słabszym kolegom w nauce. 

 Wzorowo uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w terminie. 

 
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

 Honoruje obrzędowość i obyczaje panujące w szkole. 

 Zawsze bierze czynny udział w życiu szkoły. 

 Pracuje w samorządzie klasowym. 

 Reprezentuje szkołę w uroczystościach i apelach na terenie szkoły. 

 Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność. 

 
3. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Nigdy nie używa wulgarnych wyrazów. 

 Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli. 

 
4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 

 Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy. 

 Zawsze chętnie i z własnej inicjatywy służy pomocą innym. 

 Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego. 

 Nie ulega złym wpływom, swoim zachowaniem daje przykład innym. 

 

5. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią. 

 Prezentuje bardzo wysoką kulturę osobista. 
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 Umie ocenić swoje postępowanie. 

 Problemy i konflikty rozwiązuje w sposób właściwy, zgodny z normami, zachowania. 

 
6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

 Jest prawdomówny. 

 Nie powoduje konfliktów w klasie. 

 Reaguje na przykłady niewłaściwego zachowania, łagodzi konflikty. 

 
ZACHOWANIE BARDZO DOBRE - 5 

 
1. Wywiązywanie się z obowiązku ucznia. 

 Uczy się pilnie i systematycznie, przezwycięża napotkane trudności. 

 Jest przygotowany do zajęć, ma odrobione prace domowe. 

 Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych. 

 Uczestniczy w pracach społecznych w klasie i w szkole. 

 Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych funkcji. 

 Pomaga słabszym kolegom w nauce. 

 Nie opuszcza zajęć szkolnych, w wyznaczonym terminie usprawiedliwia je. 

 Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

 
2. Postepowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności. 

 Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.. 

 Zna i szanuje tradycje szkolne. 

 Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i 

kolegów. 

 Dba o porządek w klasie i w szkole. 

 Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność. 

 
3. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 W kontaktach z innymi osobami wyraża się jasno i komunikatywnie. 

 Stosuje zwroty grzecznościowe. 

 
4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 

 Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy na zajęciach, zabaw oraz gier 

sportowych. 

 Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nie stwarza zagrożenia dla innych. 

 Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

 
5. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią. 

 Jest zawsze uprzejmy i kulturalny, nie używa brzydkich słów, nie obraża kolegów. 

 Jest zawsze schludnie i estetycznie ubrany. 

 Dba o ład i porządek w klasie i szkole. 

 Pojawiające się problemy i konflikty rozwiązuje we właściwy sposób. 

 
6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

 Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności w 

nauce. 
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 Nigdy nie ucieka się do agresji ani przemocy. 

ZACHOWANIE DOBRE - 4 
 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 Uczęszcza systematycznie i punktualnie do szkoły. 

 Każdą usprawiedliwioną godzinę, usprawiedliwia w wyznaczonym terminie. 

 Jest przygotowany do lekcji, ma potrzebne podręczniki i przybory. 

 Systematycznie odrabia zadania domowe. 

 Dość dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

 Wierzchnią odzież pozostawia w szatni. 

 Zazwyczaj wykonuje polecenia nauczyciela. 

 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 Szanuje tradycje szkoły. 

 Właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 

 Uczestniczy w uroczystościach, akcjach organizowanych w szkole. 

 Na ogół szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność. 

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Nie używa wulgarnych słów. 

 Przykładnie używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

 
4. Dbałość o bezpieczeństwo  własne i kolegów. 

 Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu. 

 Dość zgodnie współdziała z dziećmi w  zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

 Nie ulega złym wpływom i nie namawia do złego innych. 

 
5. Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 Nie doprowadza do konfliktów i nieporozumień koleżeńskich, czasem je łagodzi. 

 Stosuje zwroty grzecznościowe. 

 Na ogół kulturalnie zwraca się do kolegów oraz pracowników szkoły. 

 Nie stosuje przemocy fizycznej i słownej. 

 Na ogół właściwie reaguje na zło i przemoc. 

6.   Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

 Grzecznie odnosi się do rówieśników i dorosłych. 

 Potrafi przeprosić za wyrządzone krzywdy. 

 Zwykle stara się zachowywać właściwie i nie stosować przemocy słownej 

 i fizycznej. 
 

ZACHOWANIE POPRAWNE – 3 
 

1.   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 Stara się być sumienny i systematyczny w nauce. 

 Przy pomocy nauczycieli i rodziców rozwiązuje problemy napotkane w nauce. 

 Jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje. 

 Właściwie wywiązuje się z powierzonych zadań. 

 
2.  Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły. 
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 Wypełnia powierzone mu obowiązki szkolne. 

 Na ogół szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność. 

 Zazwyczaj uczestniczy w uroczystościach, akcjach organizowanych w szkole. 

 
3.   Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Czasami zdarza się mu nie panować nad swoim słownictwem. 

 Na ogół poprawnie odnosi się do koleżanek i kolegów w klasie. 

 
4.  Dbałość o bezpieczeństwo  własne i kolegów. 

 Potrafi na ogół dokonać właściwej oceny postępowania własnego i kolegów. 

 Dba o higienę osobistą. 

 Dba o estetykę stroju i wyglądu. 

 Dość zgodnie współdziała w zabawie. 

 Na ogół przestrzega norm i zasad postępowania. 

 
5. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 Na swoim stanowisku ma ład i porządek. 

 Nie niszczy sprzętu szkolnego, książek oraz pomocy dydaktycznych. 

 Dostrzega popełnione błędy, umie naprawić wyrządzone szkody. 

 
6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

 Na ogół grzecznie odnosi się do rówieśników i dorosłych. 

 Czasami potrafi przeprosić za wyrządzone krzywdy. 

 Zazwyczaj stara się zachowywać właściwie i nie stosować przemocy słownej 

 i fizycznej. 
                         
 

ZACHOWANIE  NIEODPOWIEDNIE  -  2 
 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 Jest niesystematyczny i niesumienny w nauce. 

 Bardzo często nie wykonuje poleceń nauczyciela. 

 Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się do szkoły. 

 Zapomina podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych, nie wykazuje o nie 

większej dbałości. 

 Często jest nieprzygotowany do lekcji. 

 Wykorzystuje swoje zdolności w niewielkim stopniu. 

 Prace domowe odrabia przy minimalnym wysiłku, zdarza się, że nie ma ich wcale. 

 
2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 Nie wypełnia dyżurów w klasie. 

 Nie wywiązuje się z zadań powierzonych przez nauczyciela, wykonuje je przy 
minimalnym wysiłku. 

 Nie przejawia troski o mienie szkoły oraz swoją własność. 

 Nieterminowo wykonuje zlecone prace lub nie wykonuje ich wcale. 

 Bardzo często zapomina obowiązującego stroju szkolnego. 
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3. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Nie używa zwrotów grzecznościowych. 

 Czasami używa niecenzuralnego słownictwa. 

 
4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 

 Bywa konfliktowy, wywołuje bójki, bierze w nich udział. 

 W czasie przerw zachowuje się krzykliwie i agresywnie. 

 Bardzo często ignoruje uwagi nauczyciela. 

 Nie zawsze dostrzega szkodliwość swojego postępowania. 

 Zaśmieca klasę, zostawia po sobie bałagan. 

 
5. Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 Swoim postępowaniem narusza godność swoją i innych. 

 Bardzo często utrudnia prowadzenie lekcji ( rozmowy na lekcji ). 

 Na ogół nie potrafi kulturalnie zachować się podczas przerw, na wycieczce. 

 Jest kłótliwy. 

 Wyrządza krzywdę młodszym. 

 
6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

 Lekceważy i odrzuca pomoc innych. 

 Nie zależy mu na uzupełnianiu braków i zaległości. 

 Niegrzecznie odnosi się do koleżanek i kolegów. 

 
ZACHOWANIE  NAGANNE  - 1 

 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 Lekceważy obowiązki ucznia, nie uczy się, nie wypełnia poleceń nauczyciela. 

 Nie wykonuje zleconych mu prac. 

 Zapomina zeszytów, książek oraz przyborów szkolnych. 

 Wykorzystuje swoje zdolności w minimalnym stopniu. 

 
2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

 Działa destrukcyjnie, przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i 
uroczystości szkolnych. 

 Niszczy sprzęt szkolny. 

 Nie nosi obowiązującego stroju szkolnego. 
 

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Używa niecenzuralnego słownictwa. 

 Zachowuje się krzykliwie. 

 Jest wulgarny w stosunku do otoczenia. 

 
4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. 

 Przeszkadza kolegom w pracy, utrudnia prowadzenie zajęć, a na udzielone upomnienia 

nie reaguje. 
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 Jest agresywny, często wywołuje kłótnie lub bójki w szkole. 

 Aprobuje i pochwala złe zachowania innych. 

 Stosuje groźby wobec rówieśników. 

 Wywiera negatywny wpływ na swoich rówieśników. 

 Jest niekulturalny. 

 Niszczy mienie szkolne, własność społeczną lub indywidualną. 

 Niszczy pracę innych. 

 Nie potrafi przyznać się do błędu, przeprosić, naprawić wyrządzonej krzywdy. 
 

5. Okazywanie szacunku dorosłym kolegom. 

 Nie reaguje na uwagi i upomnienia ze strony nauczyciela. 

 Niewłaściwie odnosi się do rówieśników czy dorosłych. 

 Kłamie, nie przyznaje się do popełnionego czynu, błędu. 

 Wykazuje brak tolerancji wobec dzieci, innej tradycji kulturowej. 

 
§ 67 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

§ 68 

1. Informacje o zachowaniu ucznia pisane przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli 

gromadzone są w dzienniku elektronicznym. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 69 

1. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. 

2. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu: 

1) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza 

pomocniczego, który stanowi dokument szkolny; 
2) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej na temat zachowania ucznia 

najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co wychowawca klasy odnotowuje w 
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arkuszu pomocniczym. 

3. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się na godzinie do 

dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w 

innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę. 

4. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny 

zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca społeczny, dwóch 

nauczycieli uczących w tej klasie. 

§ 70 

1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV - VIII odbywa się według kryteriów: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania 

dla innych uczniów w szkole i środowisku, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą, 

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

d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych 

norm estetycznych, na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy, 
e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności w 

terminie, 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie 

więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia, 

g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma udokumentowane osiągnięcia, 

h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

i) dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia, 

j)     wykazuje się wysoką kulturą języka, 

k)    nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów, 

l)    angażuje się w akcje społeczne; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą, 

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych 

norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy, 

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności w 

terminie, 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie 

więcej niż cztery usprawiedliwione spóźnienia, 

g) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

h) dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia, 

i) wykazuje się kulturą języka, 

j)    nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów, 

k)   angażuje się w akcje społeczne. 
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3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

b) cechuje go kultura osobista, 

c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych 

norm estetycznych; podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy, 

d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

e) dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia, 

f) posługuje się kulturalnym językiem, 

g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

h) w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy, 

i) w ciągu półroczu otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

j)   wykazuje chęć współpracy z wychowawcą. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) przeważnie przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny 

skutek, 

b) dba o swoje zdrowie i higienę osobista, 

c)    czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8 spóźnień), 

d) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu, 

e) stara się wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów, 

f)    stosuje ogólnie przyjęte normy zachowania, 

g)    stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły, 

h) stara się nie uczestniczyć w konfliktach. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na 

uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

c)    ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 

d) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, 

e) w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 10 razy, 

f)   w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, 

g) wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje, 

h) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

i) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce, 

j) ulega nałogom i namawia do nich innych, 

k) nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze. 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania  

na uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

c)   ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 

d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska, 

e) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach, 

f)   dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne, 

g)    ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, 
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h) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce, 

i) pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub nadzorem policyjnym, 

j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych 

§ 71 

1. Jeśli uczeń otrzyma: 
1) upomnienie dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych punktów 

może uzyskać najwyżej ocenę poprawną; 
2) naganę dyrektora szkoły z wpisem do akt i powiadomieniem rodzica, to bez 

względu na liczbę zdobytych punktów otrzymuje ocenę naganną. 
2. O ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę: liczbę punktów, opinię 

innych nauczycieli, opinię zespołu klasowego oraz samoocenę ucznia. 
3. Ocena śródroczna jest brana pod uwagę przy wystawianiu rocznej lub końcowej. 
4. Ocena roczna lub końcowa może być wyższa od semestralnej o co najwyżej dwa 

stopnie. 
5. Uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego punkty wystawia wychowawca  

i nauczyciel wspomagający, indywidualnie oceniając sytuację. 

§ 72 

1. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych zachowania. 

2. Ocena przewidywana może ulec zmianie o jedną wyżej lub niżej, jeżeli zaistnieją 

okoliczności uzasadniające tę zmianę. 

3. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje 

o niej ucznia i jego rodziców. 

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 

§ 73 

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

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

ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. 

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
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6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

7. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego otrzymać, za zgodą 

rady pedagogicznej, promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyż 

§ 74 

 

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

ustalonych niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tych ocen 

 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia w formie pisemnej zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania, nie później jednak 

niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

3. 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 szkoły powołuje komisję do 

ponownego ustalenia ocen. 

4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dyrektor powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości 

i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

8. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu 

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych i artystycznych oraz wychowania 

fizycznego. W przypadku tego typu zajęć edukacyjnych sprawdzian ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 
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9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się 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. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później jednak niż do 

ostatniego dnia danego roku szkolnego. 

§ 75 

1. Do rozpatrzenia zastrzeżeń do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

ucznia dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
6) przedstawiciel rady rodziców. 

2. Ustalona przez komisję w terminie 5 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

§ 76 

Dokumentacja dotycząca oceniania i sposób jej udostępniania do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom 

1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane: 
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1) w dziennikach elektronicznych zajęć lekcyjnych; 

2) w arkuszach ocen; 

3) w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) w protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności; 

5) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących 

w danym oddziale; 

8) w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie 

ubiegania się o wyższą od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych; 

9) w dokumentacji wychowawcy, która zawiera uwagi i spostrzeżenia dotyczące 

zachowania ucznia; 

10) w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii 

nauczycieli w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów; 

11) w zeszycie prowadzonym przez nauczycieli wychowania fizycznego, z którego 

dane nauczyciel przenosi do dzienników zajęć w terminie do trzech dni od daty 

wytworzenia dokumentu. 

2. Dokumentacja jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich pisemny 

wniosek przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym tylko danego ucznia, od dnia 

jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, 

w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5, jest udostępniana do wglądu uczniom 

i rodzicom na ich pisemny wniosek, przez przewodniczących komisji, w zakresie 

dotyczącym tylko danego ucznia, od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie 

uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

4. W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 3, 

zadanie to wykonuje dyrektor lub wskazany przez niego inny nauczyciel. 

5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6,7,9, jest udostępniana do wglądu uczniom 

i rodzicom na ich pisemny wniosek przez dyrektora, w zakresie dotyczącym tylko 

danego ucznia, od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku 

szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami 

ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt 7 dyrektor sporządza wyciąg dotyczący 

danego ucznia. 

6. Dokument, o którym mowa w pkt 11, jest udostępniany do wglądu uczniom i rodzicom 

na ich pisemny wniosek przez nauczyciela wychowania fizycznego, w zakresie 

dotyczącym tylko danego ucznia. 

§ 77 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela 
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prowadzącego dane zajęcia edukacyjne: 

1) uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych; w terminie nie później niż 14 dni 

roboczych od dnia oddania pracy do sprawdzenia; 

2) na bieżąco do domu uczniowi i jego rodzicom. Uczeń jest zobowiązany do 

zwrotu nauczycielowi na najbliższej lekcji pracy podpisanej przez rodzica; 

3) rodzicom podczas zebrań i konsultacji, poza sytuacjami, gdy uczeń nie zwrócił 

nauczycielowi pracy przekazanej do wglądu dla rodziców; 

2. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej 

ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje 

wychowawca klasy w sposób określony w § 34 ust. 1. 

3. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, 

na pracy ucznia. Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach 

ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie 

później niż do 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie. 

4. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie 

bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, 

a rodzice, na ich wniosek, w formie ustnej, nie później niż do 14 dni od dnia ustalenia 

oceny. 

5. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych 

klasyfikacyjnych rodzice otrzymuj ą od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach 

z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim 

umówieniu się. 

ROZDZIAŁ VII 

UCZEŃ SZKOŁY 

Prawa ucznia 

§ 78 

1. Uczeń ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, 

a w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

3) ochrony i poszanowania jego godności; 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób; 

7) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów; 
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8) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów i trybu kontroli postępów 

w nauce oraz oceny wiadomości i umiejętności według zasad i kryteriów zawartych w systemie 

oceniania; 

10) szczególnej życzliwości i opieki w okresie adaptacyjnym, czyli w pierwszych dwóch tygodniach 

nauki na drugim etapie edukacyjnym bez ocen niedostatecznych (dotyczy to uczniów klas 

czwartych); 

11) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

12) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez: 

a) dodatkowe indywidualne konsultacje z nauczycielami, 

b) kontakty z rodzicami w celu ukierunkowania pracy z dzieckiem, 

c) udział w zajęciach terapeutycznych; 

13) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, specjalistów i wychowawcy klasowego, a w 

szczególnych przypadkach pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbiór biblioteki 

podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych pozalekcyjnych; 

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole; 

16) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

wyrażania opinii i wątpliwości, dotyczących treści nauczania oraz 

uzyskiwania na te wątpliwości wyjaśnień i odpowiedzi; 

17) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę formach wypoczynku i rozrywki; 

18) korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1. Przywileje ucznia: 

1)   zwolnienie z odpowiedzi ustnych i pisania kartkówek w dniu, w którym został wylosowany jego 

porządkowy numer w dziennik lekcyjnym 

tzw. szczęśliwy numerek; 

a) udział w zabawach i imprezach klasowych i szkolnych; 

b) udział w wycieczkach klasowych i szkolnych o charakterze edukacyjnym, 

integracyjnym lub rekreacyjno-sportowym; 

c) pełnienie funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym; 

d) udział w poczcie sztandarowym; 

e) uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań i reprezentowanie szkoły w konkursach 

międzyszkolnych; 

f) udział w zawodach sportowych; 

g) udział w projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej szkół. 

§ 79 

1. W sprawach spornych i konfliktowych w przypadku naruszenia swoich praw, uczeń, 

rodzic lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej 

obowiązującej w szkole. O rozstrzygnięcie konfliktu zwraca się w następującej 
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kolejności do: nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora i dyrektora. 

2. Sprawy sporne i konflikty wewnątrzklasowe bądź między klasowe rozstrzyga wychowawca klasy, 

pedagog szkolny, w razie potrzeby dyrektor szkoły. 

Obowiązki ucznia 

§ 80 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów; 

2) podporządkowywania się postanowieniom dyrekcji, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego; 

3) punktualnego przybycia do szkoły, a w przypadku spóźnienia wejścia do sali, 

w której odbywają się zajęcia jego klasy; 

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjno- wychowawczych: 

a) niezakłócania procesu lekcyjnego głośnymi uwagami, komentarzami lub 

 używaniem telefonu komórkowego albo innego środka łączności bądź 

przynoszeniem i używaniem w czasie zajęć przedmiotów niedozwolonych przez 

nauczyciela; 

b) niespóźniania się na zajęcia - trzy spóźnienia należy traktować jako jedną godzinę 

nieusprawiedliwioną; 

c) usprawiedliwiania nieobecności - w dniu stawienia się na zajęcia po nieobecności, 

najpóźniej w dniu, w którym odbywa się najbliższa od 

powrotu ucznia do szkoły godzina z wychowawcą; 

d) uzupełnienia braków wiedzy, spowodowanych nieobecności i zaliczania ich w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, a w szczególności: 

a) wystrzegania się wymienionych zachowań : 

a. utrudnianie nauczycielowi prowadzenie zajęć, 

b. noszących znamiona kłamstwa, 

c. noszących znamiona oszustwa, 

d. arogancji, 

e. fałszowania lub niszczenia dokumentu, 

f. korzystania z niedozwolonych pomocy, 

g. opuszczania sali lub miejsca bez zezwolenia nauczyciela, 

h. lekceważenia poleceń nauczyciela, 

i. wagarowania, 

j. dopuszczenia się kradzieży lub wyłudzenia pieniędzy, 

k. znęcania się psychicznego lub fizycznego nad innymi; 

b) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

c) szanowania symboli państwowych i szkolnych, 

d) przeciwstawiania się przejawom agresji, brutalności, przemocy 

i wulgarności, 



 

59 

 

e) pomagania młodszym kolegom w okresie ich adaptacji w szkole, 

f) szanowania poglądów i przekonań innych, postępowania zgodnie z zasadami tolerancji, 

g) poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka; bez zezwolenia osoby 

zainteresowanej nie wolno jej fotografować, nagrywać, filmować, 

h) zachowania tajemnicy korespondencji dyskusji w sprawach osobistych, 

i) dbania o kulturę wypowiedzi, nieużywania wulgaryzmów, 

j) wywiązywania się z podjętych zobowiązań, 

k) pełnienia dyżurów klasowych; 

6) dbania o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój; 

7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, dobre imię szkoły oraz o współtworzenie jej 

autorytetu i tradycji; 

8) przebywania podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych wyłącznie na terenie 

szkoły, za który uznaje się budynek i boisko szkolne; 

9) naprawiania bądź rekompensowania wyrządzonych szkód: 

a) uczeń lub grupa uczniów jest odpowiedzialna za dokonane przez siebie zniszczenia a 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, 

b) usunięcie zniszczeń musi nastąpić w terminie uzgodnionym ze szkołą, 

c) koszty naprawy szkody lub zakupu nowego mienia pokrywają rodzice, 

10) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, zgodnie z własnymi zainteresowaniami; 

11) godnego reprezentowania klasy i szkoły w każdej sytuacji; 

12) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas wyjść 

i wycieczek: 

a) nieużywania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji (poza 

użyciem za zgodą nauczyciela w procesie edukacyjnym) i przerw; szczegółowe zasady 

korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych określa właściwy regulamin, 

b) rejestrowania obrazów i dźwięków w czasie wyjść i wycieczek tylko za zgodą osób 

rejestrowanych; 

13) dbania o środowisko naturalne. 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych 

środków odurzających oraz palenia tytoniu. 

3. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, przechowywania, sprzedawania 

i używania narkotyków, innych środków odurzających, papierosów oraz alkoholu 

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się w szkole oraz na 

terenie zewnętrznym do niej należącym (imprezy, zawody sportowe, festyny, dyskoteki 

i inne), a także podczas wycieczek i innych wyjść zorganizowanych przez szkołę 

poza jej terenem. 

4. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do szkoły i używania środków oraz 

przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu innych. 

5. Za wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, biżuterię itp.) 

przyniesione przez ucznia do szkoły odpowiadają rodzice ucznia. 

6. Uczniowie nie mają prawa przebywać na terenie szkoły bez opieki nauczyciela przed 

zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach. 
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Szkolny ubiór i wygląd ucznia 

§ 81 

1. Uczeń ma obowiązek dbać o stosowny strój i wygląd zewnętrzny. 

2. W dni uroczystości szkolnych i reprezentując szkołę na zewnątrz ucznia obowiązuje 

strój galowy, tj. biała bluzka/biała koszula i ciemna spódniczka/ ciemne spodnie lub 

garnitur. 

3. W pozostałe dni należy nosić ubrania schludne i estetyczne, przy czym strój szkolny nie 

może być kontrowersyjny i wyzywający. 

4. Schludny i estetyczny wygląd uczniów: 

1) dotyczy także niemalowania włosów, paznokci i stosowania makijażu, 

5. Dopuszczalne jest noszenie drobnej, skromnej biżuterii (z wykluczeniem zajęć 

sportowych), za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zasad ubierania się i wyglądu na terenie 

szkoły i podczas wyjść przez nią organizowanych, będzie miało wpływ na ocenę 

zachowania. 

Nagrody 

§ 82 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie; 

2) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz innych 

formach rywalizacji wewnątrzszkolnej, międzyszkolnej, rejonowej, wojewódzkiej oraz 

krajowej; 

3) aktywną działalność w samorządzie uczniowskim czy innych organizacjach 

i zespołach działających na teranie szkoły; 

4) reprezentowanie klasy bądź szkoły; 

5) wzorową postawę. 

2. Nagrodami, o których mowa w ustępie 1, mogą być: 

1) pochwała udzielona przez dyrektora w obecności uczniów szkoły; 

2) pochwała udzielona przez dyrektora w obecności uczniów klasy; 

3) pochwała udzielona przez wychowawcę w obecności uczniów klasy; 

4) pisemna pochwała w dzienniku elektronicznym; 

5) list gratulacyjny dla rodziców; 

6) dyplom uznania lub wyróżnienie; 

7) nagroda rzeczowa; 

8) nagroda w innej formie ustalonej przez dyrektora bądź wychowawcę. 

3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

4. Kilkoro uczniów z jednej klasy może otrzymać taką samą nagrodę za osiągnięcia. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej. Wnioski 

takie nie są jednak wiążące. 
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6. O przyznanej uczniowi nagrodzie rodziców informuje wychowawca. 

7. W klasach I - III uczeń może zostać wyróżniony za: 

1) szczególne osiągnięcia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw; 

2) najwyższe osiągnięcia sportowe na poziomie klas: „Najlepszy Sportowiec Szkoły"; 

3) szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim w konkursach wiedzy, 

artystycznych lub zawodach sportowych; 

4) szczególne zaangażowanie w różne formy pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska. 

8. W klasach IV - VIII  uczeń może zostać wyróżniony za: 

1) uzyskanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania: świadectwo promocyjne lub 

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 

2) uzyskanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 5,00 oraz 

wzorowego zachowania: dyplom „Wzorowy uczeń"; 

3) najwyższą średnią ocen w szkole i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania: dyplom 

„Najlepszy Absolwent Szkoły"; 

4) szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim w konkursach wiedzy, 

artystycznych lub zawodach sportowych; 

5) uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego: dyplom „Najlepszy Uczeń 

Przedmiotu"; 

6) szczególne zaangażowanie w różne formy pracy społecznej na rzecz szkołyi środowiska. 

9. Środki na nagrody dla uczniów przeznacza ze swoich funduszy rada rodziców lub 

sponsorzy pozyskiwani przez nauczycieli. 

10. Powyższe ustalenia nie wyczerpują wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie 

ograniczają praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalenia własnych nagród, odznak 

i wyróżnień, a także kryteriów ich przyznawania. 

 

Kary 

§ 83 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie 

postanowień statutu szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) notoryczne lekceważenie obowiązków szkolnych; 

2) opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia; 

3) naruszenie nietykalności cielesnej uczniów i pracowników szkoły; 

4) brak poszanowania godności drugiego człowieka; 

5) niszczenie mienia szkolnego; 

6) dopuszczenie się kradzieży; 

7) zachowania agresywne i demoralizujące, wywierające negatywny wpływ na innych 

uczniów; 

8) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i zażywanie substancji odurzających, 

9) wchodzenie w kolizję z prawem; 
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10) korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (zgodnie z 

regulaminem). 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

4. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, 

uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie w indywidualnej rozmowie z wychowawcą klasy, nauczycielem; 

2) upomnienie wychowawcy, nauczyciela w obecności klasy z wpisem do 

dziennika; 

3) praca społeczna na rzecz szkoły lub klasy w czasie wolnym od zajęć za zgodą 

rodziców (opiekunów prawnych) i w ich obecności; 

4) pisemna nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców (opiekunów 

prawnych) i włączeniem do arkusza ocen, skutkująca naganną oceną 

zachowania; 

5) przeniesienie do równoległej klasy; 

6) proceduralne przeniesienie przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty 

ucznia, objętego obowiązkiem szkolnym, do innej szkoły, na wniosek 

dyrektora po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną; 

7) konfiskata telefonu komórkowego, gier, kart do gry itp. oraz powiadomienie 

o tym fakcie rodziców (skonfiskowane przedmioty wartościowe przechowuje 

się w depozycie w sekretariacie szkoły, a wydawanie ich rodzicowi 

/opiekunowi prawnemu następuje za pokwitowaniem). 

5. Uczeń może być ukarany na czas określony zawieszeniem przywilejów ucznia, które polega na: 

1) utracie prawa do reprezentowania szkoły; 

2) zakazie brania udziału w imprezach rozrywkowych i sportowych 

organizowanych przez szkołę; 

3) zakazie wyjazdów na wycieczki, obozy, zimowiska organizowane przez 

szkołę, 

4) zakazie pełnienia funkcji publicznych w szkole, 

5) utracie przywileju korzystania ze szczęśliwego numerka; 

6) utracie możliwości zgłoszenia w ciągu półrocza faktu nieprzygotowania, 

zwalniającego ucznia z obowiązku odpowiedzi lub okazania zadania 

domowego; 

7) utracie prawa do korzystania ze sprzętu sportowego poza lekcjami; 

8) utracie prawa do korzystania z szafki szkolnej. 

6. W przypadku karania ucznia nie ma konieczności stosowania gradacji kar, natomiast kara powinna 

być adekwatna do popełnionego wykroczenia. 

7. Kara nie może być stosowana w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

8. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ustępie 1 punkt 1, 2 i 3, nakłada dyrektor na wniosek 

wychowawcy, nauczyciela lub pedagoga szkolnego. 

9. O nałożonej karze wychowawca niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów 

prawnych). 

10. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest 

zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 
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11. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły, 

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części koszty wyrządzonej szkody. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 

Odwołanie od kary 

§ 84 

1. Odwołanie od kary, z wyjątkiem przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym 

do innej szkoły, może wnieść rodzic (opiekun prawny) ukaranego ucznia do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty nałożenia kary. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje uzasadnione odwołanie w ciągu 7 dni (roboczych) od daty 

jego otrzymania. Zasadność lub niezasadność zgłoszonych zastrzeżeń stwierdza się na 

podstawie zgodności formy i terminu złożonego odwołania z postanowieniami statutu. 

3. Odwołanie rozpatrywane jest na posiedzeniu z udziałem przedstawiciela dyrekcji, 

wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego oraz 

rodzica (opiekuna prawnego) i, za jego zgodą, ucznia, którego odwołanie dotyczy. 

4. Po rozpatrzeniu odwołania kara może zostać utrzymana w mocy, zmieniona lub 

uchylona. Postanowienia przyjęte w trybie odwoławczym są ostateczne. 

5. Dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o rozstrzygnięciu w formie 

pisemnej w ciągu 14 dni od złożenia odwołania. 

6. Odwołanie od decyzji o przeniesieniu ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu 

do innej szkoły może wnieść do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w Bydgoszczy rodzic (opiekun prawny) przeniesionego ucznia, za pośrednictwem 

Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

7. W przypadku popełnienia przez ucznia, na terenie szkoły lub w trakcie zajęć przez nią 

organizowanych, czynu noszącego znamiona przestępstwa, szkoła powiadamia 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz przedstawicieli prawa. 

8. Do czasu przybycia rodzica (opiekuna prawnego), rzecznikiem ucznia jest pedagog 

szkolny lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. 

9. W przypadku, gdy czyn noszący znamiona przestępstwa został popełniony przez ucznia 

poza terenem szkoły, szkoła nie jest stroną w sprawie. Uzyskane na ten temat 

informacje dyrektor przekazuje właściwym organom. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§ 85 

1. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury przeniesienia 

do innej szkoły. 

2. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty. 

3. Dyrektor kieruje wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia, podlegającego 

obowiązkowi szkolnemu, do innej szkoły, w szczególności, gdy uczeń: 

1) dopuścił się czynu karalnego, ściganego z urzędu, np. kradzieży, wymuszenia, zastraszenia, 

pobicia; 
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2) dopuścił się przemocy fizycznej i/lub psychicznej stosunku do ucznia i/lub 

pracownika Szkoły Podstawowej w Ostaszewie 

3) zachował się agresywnie, zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu innego 

ucznia(ów), szczególnie ucznia(ów) niepełnosprawnych; 

4) stosował wymuszenie, szantaż w stosunku do innego ucznia(ów); 

5) rozprowadzał narkotyki, nakłaniał uczniów do ich zażywania; 

6) stosował używki (papierosy, alkohol, narkotyki, środki odurzające) na terenie 

Szkoły Podstawowej w Ostaszewie lub podczas zajęć, imprez organizowanych przez 

szkołę poza terenem szkolnym; 

7) przebywał na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków 

odurzających; 

8) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia społeczności 

szkolnej, w szczególności uczniów niepełnosprawnych; 

9) wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

10) świadomie niszczył mienie szkolne (sprzęt, wyposażenie, pomieszczenie, 

budynek, zieleń wokół szkoły); 

11) widoczny jest brak pożądanych efektów działań podejmowanych przez szkołę 

(np. współpraca z rodzicami, poradnią, policją, kuratorem sądowym, radą 

rodziców, samorządem uczniowskim). 

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

5. Do wniosku o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor załącza uchwałę rady pedagogicznej, 

opiniującą przeniesienie i opinię samorządu uczniowskiego. 

6. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 

w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

ROZDZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

§ 86 

 

1. Ceremoniał szkolny przewiduje: 

1) udział pocztu flagowego w następujących uroczystościach szkolnych i miejskich: 

a) inauguracja i zakończenie roku szkolnego, 

b) Dzień Edukacji Narodowej, 

c) pasowanie na ucznia klas pierwszych, 

d) rocznice i święta państwowe; 

2) odświętny strój uczniów podczas uroczystości szkolnych i państwowych; 

3) Stałe miejsce w symbolice i obrzędowości szkolnej mają polskie symbole narodowe: 

a) godło państwowe jest umieszczone w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniach 

administracyjnych; 

b) flaga państwowa jest wywieszana przed budynkiem szkoły podczas uroczystości 

państwowych; 
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c) hymn państwowy grany jest lub śpiewany w szkole podczas uroczystości szkolnych i 

państwowych; 

d) symbole narodowe i szkolne otaczane są należną im czcią i szacunkiem. 

 
ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 87 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych 

spraw odrębne przepisy. 

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły. 

3. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 

4. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest opublikowany na stronie internetowej szkoły. 

§ 88 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 
 
 


