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Rozdział I.  

Informacja o Szkole 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie zwana 

dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, 

działającą na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela 

4) niniejszego statutu. 

2.  Siedzibą szkoły jest budynek położony w Opatowie przy ulicy Poznańskiej  7. 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Łęka Opatowska. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty 

w Poznaniu. 

3. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Opatowie. 

4. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

5. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła 

Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. 

6. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: 

Zespół Szkół w Opatowie 

Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie 

ul. Poznańska 7 

63-645 Łęka Opatowska 

tel. (062)7814544 

NIP: 619-18-63-926 Regon: 001173547 
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7. Dyrektor Szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie  

Dyrektor Zespołu Szkół 

mgr Maria Haziak 

8. Wicedyrektor Szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie 

Wicedyrektor Zespołu Szkół 

mgr Paulina Tucholska 

9. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  

z budżetu Gminy Łęka Opatowska, a uzyskane wpływy odprowadza  

na rachunek bankowy Gminy Łęka Opatowska. 

10. Szkoła posiada logo. 

11. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor szkoły. 

12. Szkoła posiada hymn. 

13. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest  

na uroczystościach szkolnych. 

§ 3 

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach 

kształcenia: 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII 

2. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

3. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym. 

4. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

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

zdrowotnej, gabinet pedagoga i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  

oraz pracownie przedmiotowe. 
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Rozdział 2 

 

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania 

 

§ 4 

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 podstawie programowej szkoły 

podstawowej, 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 

całościowy wszystkie treści i  działania o charakterze wychowawczym 

oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

§ 5 

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

przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie                 

do samorozwoju. 

2. 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; 
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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; 

7) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

8) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

9) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły                

ze względu na czas pracy rodziców; 

10) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki  

z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, 

pracowni komputerowych z dostępem do Internetu; 

11) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji  

           zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia. 

 

3. Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną 

we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

4. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem 

dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, 

uwzględniane jest w planach doskonalenia zawodowego pracowników 

szkoły. 

§ 6 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli                 

i rodziców w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej  dojrzałej 

osobowości oraz uważnej ochronie, przed zagrożeniami, jakie niesie 

otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się samodzielności. 

2. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 
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1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności                 

za otaczający świat; 

2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów rodziców i nauczycieli                      

o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz                            

o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania. 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego  

i życzliwego zachowania wobec innych; 

2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, 

3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz 

świadomości obywatelskiej; 

4) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu 

wiedzy o aktualnych zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć rozwój 

uczniów; 

5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu 

życia; 

6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły                     

i środowiska rówieśniczego. 

4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego 

oraz stanu zagrożeń wychowawczych,  dokonywana jest nie rzadziej niż raz 

na trzy lata przez zespół Rady Pedagogicznej do spraw wychowania  

i profilaktyki. 

5. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4,  przekazywany jest nie rzadziej 

niż raz na trzy lata Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.  

6. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać  wnioski do 

aktualizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

                                                                    

§ 7 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

która polega na 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: 
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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 poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

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. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością                  

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  rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów                               

z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy. 



 8 

 

§ 9 

 

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.  

2. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi szkoła zapewnia integrację ze 

środowiskiem szkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego. 

 

§ 10 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia  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. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających                 

z zajęć religii oraz etyki. 

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. 

 

§ 11 

 

1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia przygotowania do życia 

w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest 

obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie  

dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 
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4.  Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających                 

z zajęć przygotowania do życia w rodzinie. 

5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają 

odrębne przepisy. 

§ 12 

 

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; 

4) zapewnienie 10-minutowych przerw w zajęciach, w tym możliwość 

zjedzenia posiłku przy stole; 

5) zapewnienie 15-minutowej przerwy obiadowej;  

6) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 

7) nieograniczony dostęp do środków czystości. 

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, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań 

odpowiedzialności i uprawnień.  

5. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,                        

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 szkolnych oraz przez zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć 

pozalekcyjnych; 

6. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  

pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy.  
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7. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów                   

i potrzeb środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz 

promocji i ochrony zdrowia. 

8. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia określi 

zasady organizacji zajęć opiekuńczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych z 

uwzględnieniem dni ferii świątecznych. 

9. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania 

zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego. 

 

§ 13 

 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.  

2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela 

higienistka, 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. 

 

Rozdział 3 

Organy Szkoły 

§ 14 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Wicedyrektor; 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Rodziców; 

5) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 15 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym 

funkcje zarządcze. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone  

w odrębnych przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej, którą zarządza i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 
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2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość 

gospodarki finansowej; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji 

administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań 

administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej; 

5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

 

3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz przepisy 

powszechnie obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych                     

w  ust. 2.  

4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży                     

do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły. 

 

§ 16 

   

1. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora, jego uprawnienia                           

i obowiązki przejmuje Wicedyrektor. Przejmuje uprawnienia zgodnie z jego 

kompetencjami podejmując decyzje w sprawach pilnych. 

2.  Podpisuje dokumenty w zastępstwie, które określa Dyrektor. 

3. Wykonuje czynności określone w zakresie jego obowiązków.  

 

§ 17 

 

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 ustawa. 

3. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli 

powołane przez Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół w Opatowie”, 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) wykaz stałych zespołów nauczycieli; 

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

6) Rada Pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał. 

 

§ 18 

 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół 

rodziców w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są rady oddziałowe 

rodziców. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie”, 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. 

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.  

 

§ 19 

1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym 

ogół uczniów w danym roku szkolnym. 

2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

2) na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego. 

3. Prezydium składa się z następujących funkcji: 

1) przewodniczący samorządu, 
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2) zastępca przewodniczącego, 

3) skarbnik, 

4) sekretarz, 

5) członkowie prezydium. 

4. Samorząd Uczniowski działa na podstawie „Regulaminu Samorządu 

Uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie”, 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. 

5. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów  

w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami                         

i rodzicami. 

6. Samorząd inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich 

problemów. 

7. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, 

może przedstawiać Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły. 

8. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

9. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu. 

10. Kadencja opiekuna samorządu trwa 3 lata. 

11. Dyrektor szkoły drogą zarządzenia określa termin i tryb przeprowadzenia 

wyboru opiekuna samorządu oraz zakres jego obowiązków, 

odpowiedzialności i uprawnień. 

§ 20 

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 określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami 

szkoły.  

5. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie 
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przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.  

§ 21 

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.  

4. Sprawy sporne między organami szkoły innymi niż dyrektor rozstrzyga 

dyrektor. 

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 przesłuchiwania świadków mających istotne wiadomości w sprawie. 

7. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do Dyrektora. 

8. Dyrektor na wniosek organu będącego w sporze występuje do organu 

wykonawczego organu prowadzącego o wskazanie mediatora. 

9. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja 

Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.  

10. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba 

wskazana przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator. 

11. Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu  

prowadzącego. 

12. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy 

organu prowadzącego. 
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Rozdział 4 

 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 22 

 

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

dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych  

i letnich określają odrębne przepisy.  

2. Dyrektor w terminie do 30 września, publikuje na stronie internetowej szkoły 

kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktycznych. 

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

systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu                           

od poniedziałku do piątku.  

4. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

6. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach 

oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 

7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 

§ 23 

 

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego  

z uwzględnieniem  danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz 

decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie. Organizacja roku 

szkolnego zawiera: 

1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla 

których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; 

2) przydział wychowawców do oddziałów; 

3) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć 

edukacyjno-wychowawczych; 

4) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 

5) organizację pracy pedagoga szkolnego; 

6) organizację wydawania obiadów; 
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7) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.  

2. Organizację roku szkolnego na dany rok szkolny zatwierdza Dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie wyznaczonym przez 

Wójta i Kuratora. 

3. Podstawą  organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów 

i uczniów, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez 

Dyrektora szkoły. 

4. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć w jednej izbie 

szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę  

w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio 

przygotowanych kącikach zabaw.  

5. W klasie I-III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

uczniowie korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.  

7. Niektóre zajęcia szkolne prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych lub międzyklasowych (święta, uroczystości 

szkolne, przedstawienia i spektakle, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.). 

8. Szkoła organizuje wycieczki i wyjazdy zgodnie z planem pracy szkoły. 

§ 24 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez: 

1) zapoznawanie uczniów  z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie                     

do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości  

i wrażliwości na potrzeby innych;  

3) udzielanie pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczenie w obszarze życia 

społecznego i środowiska naturalnego; 

4) włączanie do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących 

pomocy, pracy na rzecz Szkoły;  

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promowanie idei wolontariatu w Szkole. 

 

2. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa 

zaangażowanie uczniów w wolontariat w celu podniesienia oceny                            

z zachowania. 
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§ 25 

 

1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi  

w organizacji roku szkolnego.  

3. Do  zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych; 

2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich 

zainteresowania i uzdolnienia; 

3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy 

rozwój uczniów; 

4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu 

wychowawczego uczniów. 

4. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich                 

i zimowych od poniedziałku do piątku. 

5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy 

pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu 

na: 

1) czas pracy rodziców; 

2) inne okoliczności wymagające opieki. 

6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców 

odbywa się na pisemny wniosek rodziców. 

7. Dyrektor określa  wzór  wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy  

z uwzględnieniem: 

1) określenia czasu  niezbędnej opieki nad dzieckiem; 

2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad 

dzieckiem. 

8. Na polecenie Dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów 

ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

9. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa szczegółowe zasady 

organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków 

uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, 

których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek. 
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10. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom 

rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań. 

11. Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami umożliwia uczniom korzystanie                

z zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć                      

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz innych zajęć 

organizowanych na terenie szkoły. 

 

§ 26 

 

1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę 

szkolnego centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu lekcji  

w obszarach związanych ze zbiorami biblioteki. 

2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok 

szkolny. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz 

rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. 

4. Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, 

wczesnym wspomaganiem rozwoju i zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz ich rodzice. 

5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma)                  

i dokumenty   nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy 

komputerowe). 

6. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych 

przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej                    

i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży; 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczycieli; 

9) zbiory multimedialne; 
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10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz 

materiały regionalne odpowiednie dla narodowości uczniów.  

 

7. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań 

czytelniczych uczniów; 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania 

i samokształcenia; 

c) rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do podręczników  

i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów 

multimedialnych; 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa 

uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne 

podręczniki; 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz 

sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki, 

e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii 

rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce                    

i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

 

8. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi 

bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie 

organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

9. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację 

księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 
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§ 27 

 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.  

2. Stołówka organizuje dożywianie w formie ciepłych napojów, obiadów  

jednodaniowych cateringowych z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia 

dzieci i młodzieży. 

3. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy. 

4. Korzystanie ze stołówki  jest odpłatne. 

5. Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

§ 28 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w tym zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu  

kształtowania ich aktywności i kreatywności, zgodnie z potrzebami uczniów 

oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły. 

2. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć  pozalekcyjnych 

przeprowadza się w formie ankiety lub rozmów skierowanej do uczniów 

i rodziców. 

 

Rozdział 5 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

§ 29 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ)  

to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów 

do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia                      

w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku 

kształcenia.  

3. WSDZ  realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa 

zawodowego dla klas VII i VIII; 
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2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy 

wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób                   

z niepełnosprawnością w życiu zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów                       

z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych 

społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji                               

o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, 

średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 

stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

4. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny 

opracowuje zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego. 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 30 

1. W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają 

sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach  

i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,                           

o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena  

z  zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych.   

 

§ 31 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez 

nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu oceny. 

2. 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. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli                         

oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące 

sposoby i metody oceniania: 

a) odpowiedzi ustne; 

b) prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania 

domowe, prace kontrolne); 

c) zadania praktyczne; 

d) różne formy pracy na lekcji; 

e) analiza efektów końcowych pracy ucznia, np. projekty;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na 

koniec semestru (roku szkolnego);  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom 

prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

4. Liczba form sprawdzania wiadomości i umiejętności w semestrze : 

1) W klasach I –III sprawdziany pisemne przeprowadzane są po bloku 

tematycznym i oceniane z pisemną recenzją nauczyciela. 

2) W klasach IV-VIII 

a) zależna jest od specyfiki przedmiotu i dołączona  

do przedmiotowego systemu oceniania; 

b) uczeń nieobecny w szkole podczas określonej formy 

sprawdzania wiedzy może wykonać zadanie w innym czasie  

w tej samej formie, w okresie tygodnia po przyjściu do szkoły; 

c) pisemne formy sprawdzania powinny być poprawione i oddane 

w ciągu 14 dni; 

d) uczeń ma prawo do 2 usprawiedliwień z powodu 

nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru z każdego 

przedmiotu; 

e) prace klasowe winny być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

f) w ciągu tygodnia uczeń nie może pisać więcej niż dwie prace 

klasowe (uczniowie kl. IV-VI) i nie więcej niż trzy prace 
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klasowe (uczniowie kl. VII-VIII) wpisane w dziennik  

z wyprzedzeniem; 

g) uczeń za wykonanie pracy domowej może otrzymać ocenę 

ustaloną w kryteriach przedmiotowego systemu oceniania. 

 

§ 32 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b)  końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która 

odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej 

pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, 

powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie 

oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi                  

i jego rodzicom. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, 

stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest 

udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację 

udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub Dyrektor szkoły. 

6. Dokumentacji, o której mowa w ust. 4. i 5. szkoła nie kseruje, nie powiela, 

jak również nie skanuje. 

§ 33 

 

1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia;  

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

pomagających mu w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, 

jak należy to poprawić i dalej się uczyć oraz o postępach  w tym zakresie; 

3) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie do dalszej pracy;  
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5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 34 

 

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 uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych. 

2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto: 

1) indywidualizowanie pracy z uczniem; 

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych 

ucznia; 

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego 

przez siebie przedmiotu; 

4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                        

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej               

i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia tych uczniów; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji                     

o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 
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6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku 

klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać 

promocji do klasy programowo wyższej; 

7) na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu; 

8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na 

posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów i rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, 

uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia; 

2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i 

jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania; 

3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

5. Do zadań Dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy                                                          

w szczególności zwalnianie ucznia z: 

1) realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były 

zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
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określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii; 

3) realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub 

informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii w miejscu oceny należy wpisać 

– zwolniony; 

4) nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  

z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Do zadań Rady Pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem 

uczniów należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi 

nieklasyfikowanemu  z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę 

możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie 

ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej; 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

7. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określone programem nauczania, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
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wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych; 

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę  

i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotów w danym 

oddziale, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi 

stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań;  

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni 

wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, opanował je na poziomie wymagań zawartych w podstawie 

programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, w typowych zadaniach 

teoretycznych  i praktycznych; 

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości                    

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne                       

i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 

podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje 

(wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował 

wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej danego 

przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i uczeń nie 

jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności 

nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje 

niesamodzielnie.  

8. Częstotliwość i rodzaje oceniania: 

1) ocenianie bieżące; 

2) sumujące (przed zakończeniem poszczególnych etapów 

nauczania); 

3) kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału); 
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4) w semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne; 

5) w ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę 

klasową, w ciągu tygodnia najwyżej dwie (uczniowie kl. IV-VI)  

i najwyżej trzy (uczniowie kl. VII-VIII); 

6) sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej 

niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany  

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmuje 

okres do 3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane. 

9. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie mogą 

ubiegać się o ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

10. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.  

11. Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo 

do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

13. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostarcza 

ją do szkoły, a wychowawca powiadamia o treści opinii zainteresowanych 

nauczycieli. Kopię opinii przechowuje pedagog szkolny przez okres nauki 

ucznia w szkole. 

14. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace 

kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Prace wracają  

do nauczyciela z podpisem rodzica w ciągu tygodnia.  

15. Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie). 

Rodzic w razie wątpliwości ma możliwość kontaktu z nauczycielem. 

16. Podstawową dokumentację oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku 

lekcyjnym i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

17. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia  

o postępach w nauce oraz do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań  

ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego (w połowie semestru,  

na koniec semestru, w II połowie semestru).    
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18. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez: 

1) uczniów poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, 

zebraniach samorządu szkolnego; 

2) rodziców poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach; 

3) nauczycieli stosujących dany system; 

4) dokonywanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu; 

5) badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach 

kształcenia. 

 

§ 35 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki  

i muzyki należy przede wszystkim 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 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 36 

1. Ocenianie uczniów w klasach I-III 

W klasach I-III oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z religii i etyki (jeżeli 

uczeń w nich uczestniczy) są ustalone według skali o której mowa § 38 ust.1, 

natomiast oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych przedmiotów oraz 

oceny z zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie 

obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych 

wytworów. 

3. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie 

pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć. 

4. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców 

na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.  

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu     

wymagań określonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
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szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 

§ 37 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich 

    uczestniczy, wystawiane są również dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym; 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydanego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.  

§ 38 

 

Klasyfikowanie uczniów 

 

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według 

następującej skali: 

 

Lp. Nazwa oceny 
Stopień wyrażony 

cyfrą 
Skrót oceny 

1 celująca 6 cel 

2 bardzo dobra 5 bdb 

3 dobra 4 db 

4 dostateczna 3 dst 

5 dopuszczająca 2 dop 

6 niedostateczna 1 ndst 

 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, 

o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest 

ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli. 

2. Oceny bieżące, cząstkowe, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach według 

skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny bieżącej 



 31 

cząstkowej znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół 

stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.  

 

 

 

 

 

3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalone wg następującej 

skali: 

 

Lp. Nazwa oceny Skrót oceny 

1 wzorowa wz 

2 bardzo dobra bdb 

3 dobra db 

4 poprawna popr 

5 nieodpowiednia ndp 

6 naganna ng 

 

 

4. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone  

    są w  skali, o której mowa w ust. 1 i 3. 

5.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną 

według skali, o której mowa  w ust. 1. 

6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

§ 39 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 
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4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

z tym, że w klasach I-III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  

klasyfikacyjną opisową z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w drugim tygodniu 

stycznia. W sytuacjach szczególnych spowodowanych czynnikami 

niezależnymi od szkoły klasyfikację śródroczną można przeprowadzić  

w innym, późniejszym terminie ustalanym przez dyrektora szkoły  

z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Termin śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego i rocznego Rady 

Pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów 

danego oddziału na 8 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej szkoły o przewidywanych śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.  

5. Na tydzień przed śródrocznym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom  

o przewidywanych ocenach. 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki  

w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie 

braków.  

§ 40 

1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów 

danego oddziału na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 
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rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.  

3. Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje 

rodzicom o przewidywanych ocenach. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 41 

1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone 

odpowiednio w klasie programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie 

programowo najwyższej. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną                    

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

§ 42 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć    

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która 

przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia                           

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny 

    za  zgodą Rady Pedagogicznej. 

§ 43 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania 

 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora szkoły, z zaopiniowaną 

przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż 

przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę 

roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim 

półroczu roku szkolnego: 

1) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu 

nie przekracza 5%; 

2) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie 

przekracza 15%; 

3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał 

możliwości ich poprawy; 

4) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się 

uczeń na koniec roku. 

3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2  

i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje 

podanie. 

4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona 

pozytywna, ustala termin sprawdzianu. 

5. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu 

zgodnie z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi 

w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego 

przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze. 
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6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków 

obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć 

muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę 

zajęć praktycznych. 

7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi 

nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz 

nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny 

klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 

9.  Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z 

ustaloną oceną. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                   

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół  

z egzaminu przechowuje się jeden rok. 

12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja,                  

w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

szkoły – jako przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji                 

co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami; 
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3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało                         

to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania. 

 

 

§ 44 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora  

    szkoły. 

2.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w § 42 ust. 1, 2, 

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z Dyrektorem zajęcia 

edukacyjne.  

3.  W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa  

w  ust. 2 pkt 1 wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny   

przeprowadza komisja w składzie: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych,                

z których jest przeprowadzany egzamin. 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 

oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia                                  

się  z uczniem i jego rodzicami. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić  

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza 

się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

 z zastrzeżeniem § 46 ust. 1. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie 

obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                         

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa 

w ust. 3 i 4; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację                            

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

§  45 

Egzamin poprawkowy 

 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną, o której mowa w § 38 ust. 1 zdanie 2, z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły.  

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze 

    stanowisko – jako przewodniczący;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek  

     komisji. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Wówczas Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,  

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później 

niż do końca września. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 46. ust. 1. 

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                        

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa 

w ust. 3; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację                          

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 34 ust. 

6. pkt 3. 

§ 46 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie  

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 
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roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie                               

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, o którym mowa w § 45 ust. 1. 

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

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły  

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 

1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

10.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przepadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,  

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

11. 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. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne 

prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą: 

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 szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 
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14.  Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

       zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

       mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą  

       większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

       przewodniczącego komisji.  

15.  Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, 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 klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen 

     ucznia. 

 

§ 47 

Promowanie ucznia 

 

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

programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia wdanym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada 

Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III 

na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

oddziału. 

 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas, rada pedagogiczna może postanowić     o promowaniu ucznia klasy I i II 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 
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2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 37. ust. 1. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte                          

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 48 

 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe 

oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 37. ust. 1. i przystąpił do 

sprawdzianu ośmioklasisty. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę.  

 

§ 49 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny 

     klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję  

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§ 50 

1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

   etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny  

   klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 51 

 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję 

do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 

wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

   

§ 52 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 37 ust. 3. 

2. Oceną wyjściową jest ocena poprawna. 

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy 

ustala biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie; 

3) opinię klasy. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności: 

1) nieobecne godziny usprawiedliwione; 
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2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

7. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena 

może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia               

co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę               

z zachowania. 

8. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

9. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa 

tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać 

postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 

11. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §  45 ust.1.  

§ 53 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem 

     ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

2) rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem          w 

olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub 

innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią; 

3) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 



 46 

4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się 

spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych); 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego 

wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. 

Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym; 

6) jest wolontariuszem; 

7) działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie; 

8) rozwija tradycje szkoły. 

2. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na 

ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją 

uczeń, który dodatkowo: 

1) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 

2) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 

3) nie spóźnia się na zajęcia; 

4) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego 

wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą; 

6) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 

7) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, 

prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, 

wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest 

obojętny na zło; 

8) jego postawa jest godna naśladowania. 

3. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki 

na ocenę poprawną, a dodatkowo: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin 

lekcyjnych; 
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4) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z 

jego inicjatywy; 

5) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

6) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 

7) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi 

żadnych zastrzeżeń; 

8) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli: 

1) ma pozytywny stosunek do nauki; 

2) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

3) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin 

lekcyjnych; 

5) nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin 

nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów; 

6) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

7) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko 

na wyraźne polecenie nauczyciela; 

8) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych; 

9) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników 

szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody 

materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu 

ucznia); 

11) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych 

członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi 

zastrzeżeń; 
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12) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, 

co dzieje się w jego środowisku; 

13) nie popadł w konflikt z prawem; 

14) przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni; 

15) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 

16) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali 

papierosów (warunki określone w statucie szkoły); 

17) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia 

warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej 

jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, 

biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki 

zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych 

(3 dni zajęć szkolnych); 

4) wagaruje; 

5) spóźnia się na zajęcia; 

6) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

7) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

8) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z 

innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa 

arogancki, agresywny i wulgarny; 

9) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 

10) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

11) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 
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12) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 

6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na 

ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno  

z wymienionych niżej kryteriów: 

1) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, 

szatni i pracowni; 

2) ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa 

liczba godzin lekcyjnych); 

3) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

4) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

5) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

6) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych; 

7) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

§ 54 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów 

 

1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane 

systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich 

obiektywność. 

2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu 

jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. 

 

§ 55 

 

1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub 

pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich 

wymaganiach edukacyjnych. 

2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, 

    obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych 

    dotyczą następujące warunki: 

1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej                       

i zapisania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; 
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2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 

2 prace klasowe; 

3) prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 

dni i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego 

roku szkolnego;  

4) z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone; 

5) sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom. 

3. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych.                    

  O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na  

  procenty. 

Progi procentowe na poszczególne stopnie szkolne 

Skala procentowa Ocena 

100%-95% 6 

94%-91% 6- 

90%-87% 5+ 

86%-81% 5 

80%-78% 5- 

77%-75% 4+ 

74%-69% 4 

68%-65% 4- 

64%-59% 3+ 

58%-50% 3 

49%-43% 3- 

42%-37% 2+ 

36%-30% 2 

29%-27% 2- 

26%-25% 1+ 

24%-0% 1 

 

§ 56 

4. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu 

półroczach i stanowić podstawę jego promocji. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym 
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    przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego. 

6. Uczniowie kl. IV-VIII oceniani są z zastosowaniem średniej ważonej. 

1) Oceny w klasyfikacji śródrocznej i rocznej wystawiane są w oparciu  

o średnią ważoną ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów, przy 

czym ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w ciągu II 

semestru oraz oceny śródrocznej (za I semestr) z wagą 4.   

2) Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają 

następujące wagi:     

 

4 wagi  prace kontrolne (praca klasowa, test), 

 osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, 

 sprawdzian praktyczny przy komputerze, 

 aktywność, 

 projekt, 

 próba sprawdzianu ósmoklasisty, 

 testy kompetencji – diagnoza wstępna, 

 stuprocentowe przygotowanie do lekcji i odrobione 

wszystkie prace domowe, 

 odsłuch literatury muzycznej, 

 analiza plastyczna 

3 wagi  sprawdzian z lektury, 

 dłuższe wypracowania pisemne pisane na lekcji, 

 sprawdziany i testy, 

 dyskusja, 

 aktywność, 

 projekt, 

 dłuższe scenki, dialogi z języków obcych, 

 ocena wystawiana z kilku kartkówek (np. z „plusów”), 

 zaangażowanie podczas zajęć wychowania fizycznego, 

 praca plastyczna, 

 zadanie wytwórcze, 

 śpiew 

2 wagi  odpowiedź ustna, streszczenie, opowiadanie, opis, 

prezentacja, dyskusja panelowa, 

 kartkówka, 

 ocena wystawiana z kilku kartkówek (np. z „plusów”) 

 sprawdzian ortograficzny, 

 recytacja, 

 praca z tekstem, referat, 

 czytanie i tłumaczenie oraz krótkie formy pisemne  
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z języka obcego, 

 zadania dodatkowe, 

 udział w zawodach sportowych, 

 aktywność, 

 projekt, 

 stuprocentowe przygotowanie do lekcji i odrobione 

wszystkie prace domowe, 

 praca plastyczna, 

 zadania wytwórcze, doświadczenia 

1 waga   aktywność na lekcji, 

 zadanie domowe, 

 przygotowanie do lekcji, 

 testy sprawności i umiejętności z wychowania 

fizycznego 
 

3) Sposób obliczania średniej ważonej: mnożymy każdy stopień przez jego 

wagę, dodajemy te wyniki, otrzymaną sumę dzielimy przez sumę wag.  

4)  Próg uzyskania oceny śródrocznej:   

0 – 1,64 niedostateczny   

1,65 – 2,64 dopuszczający   

2,65 – 3,64 dostateczny   

3,65 – 4,64 dobry    

4,65 – 5,49 bardzo dobry   

5,50 – 6,00 celujący.   

5) Nauczyciel określa liczbę obowiązkowych zadań i wagę tych zadań.  

6)  Jeżeli uczeń nie wykona obowiązkowego zadania lub nie napisze 

obowiązkowej pracy pisemnej, otrzymuje „nb”.   

7) „Nb” zapisuje fakt, że uczeń nie przystąpił do obowiązkowych prac 

pisemnych (lub nie wykonał obowiązkowych zadań).  Obowiązkowe 

prace należy uzupełnić. Jeżeli uczeń nie uzupełni obowiązkowych zadań 

podlegających ocenie otrzymuje ocenę niedostateczną ("nb" zamienia się 

na ndst.).   

8) Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał pracy 

klasowej, to pisze ją po powrocie do szkoły (w przypadku krótkiej 

nieobecności) lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w przypadku 

dłuższej nieobecności). Waga jest zgodna z przyjętą formą oceniania.   

9) Możliwości poprawy ocen cząstkowych:   

 uczeń w ciągu dwóch tygodni po uzyskaniu informacji o otrzymanej 

ocenie ma prawo ją poprawić,   
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 termin poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu,  

 zasady wpisywania poprawy określa nauczyciel danego przedmiotu,   

 waga oceny poprawianej jest taka sama.     

10)  „+” i „-”  mają wpływ na ocenę, np. 3+ to 3,25; 4- to 3,75. 

11)  Dopuszcza się stosownie przez nauczyciela następujących znaków 

graficznych:   

a) „+” aktywność ucznia na lekcji, 

b) „nb” nieobecność ucznia na lekcji podczas pracy kontrolnej  

lub niewykonanie obowiązkowych zadań, 

c) „ . ” nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak pracy domowej.   

12) Szczegółowe zasady oceniania określane są przez nauczyciela danego 

przedmiotu.   

13) O ostatecznej ocenie śródrocznej i rocznej decyduje nauczyciel uczący 

przedmiotu.    

 

Rozdział 7 

 

Uczeń Szkoły 

 

§ 57 

 

1. Uczeń Szkoły ma prawo do: 

1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki; 

2) życzliwego traktowania, z poszanowaniem godności osobistej; 

3) znajomości programów pracy szkoły; 

4) sprawiedliwej i jawnej oceny pracy, osiągnięć edukacyjnych  

i zachowania; 

5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) otrzymywania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem 

szkolny; 

8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie 

uczniowskim; 

9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem 

          wobec innych; 

10) ochrony własności intelektualnej; 

11) pomocy wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora w przypadku 

          potrzeby; 
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12) korzystania z pomocy  dydaktycznych , urządzeń i sprzętu znajdującego    

             się w szkole; 

13) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych 

       przez szkołę poza jej siedzibą; 

14) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawiania  

              w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej. 

 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie                    

we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych; 

2) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach; 

3) odrabianie prac domowych; 

4) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

5) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

6) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

8) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli  

i innych osób; 

9) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne  

i kolegów; 

10) nie uleganie nałogom i przekazywanie innych o ich szkodliwości; 

11) przestrzeganie zasad ubioru : 

- Na zajęcia szkolne nosi mundurek szkolny  (koszulka polo i bluza   

z logo szkoły) z wyjątkiem miesiąca września i czerwca. 

Na zajęcia szkolne, uroczystości i wyjazdy ubiera się schludnie, jest 

umyty, ma zadbaną fryzurę (czyste włosy, długie włosy zawsze spięte 

tak, by nie zasłaniały twarzy i nie przeszkadzały w pracy ucznia), nie 

farbuje włosów, ani ich nie rozjaśnia, nie nosi biżuterii zagrażającej 

zdrowiu i bezpieczeństwu, nie maluje paznokci (z wyjątkiem lakieru 

bezbarwnego), chłopcy nie zakładają kolczyków, nie nosi tatuaży. 

- nosi strój galowy (chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe 

spodnie; dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica 

(ewentualnie spodnie) na rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie, 

egzamin ósmych klas, konkursy i uroczystości szkolne. 

    12)   szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

    13)   wypełnianie poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły. 
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§ 58 

 

1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności 

ucznia w szkole: 

1) rodzic każdą nieobecność w szkole (jedno lub kilkugodzinną, 

całodzienną, wielodniową) usprawiedliwia powiadamiając 

telefonicznie lub pisemnie sekretariat lub wychowawcę klasy. 

2) rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w szkole  

najpóźniej 7 dni po powrocie do szkoły. 

2. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz: 

1) używania i posiadania telefonu komórkowego podczas pobytu  

w szkole; uczeń telefon komórkowy może przechowywać w szafce 

szkolnej i korzystać z niego po opuszczeniu terenu szkoły; 

2) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających;  

3) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które 

mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności; 

4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 

5) przynoszenia do szkoły gier komputerowych; 

6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich. 

3. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego podczas pobytu  

w szkole jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe oraz inne 

drogocenne rzeczy, które uczeń przynosi do szkoły. 

§ 59 

 

1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej 

sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem                             

w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego 

każda ze stron będzie zadowolona; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog 

przekazują sprawę Dyrektorowi; 
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4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło ugody pomiędzy 

uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmie 

Dyrektor. 

3. W przypadku gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, 

pedagoga i Dyrektora , którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania 

wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie 

zadowolona; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do  ugody 

pomiędzy stronami, dyrektor podejmuje ostateczną decyzje                         

co  do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc                    

w przypadku łamania jego praw. 

5. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochronną                                   

i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na  

to zgodę. 

6. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę , pedagoga i Dyrektora  

w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

7. Wychowawca, pedagog i Dyrektor podejmują działania na wniosek ucznia, 

jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

§ 60 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące 

wyróżnienia: 

1) pochwałę na forum klasy, 

2) pochwałę na forum szkoły, 

3) list pochwalny skierowany do rodziców, 

4) nagrodę rzeczową. 

Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach 

sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków oraz nieprzestrzeganie zasad  

i regulaminów szkolnych uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) naganę na forum klasy, 

2) naganę na forum szkoły. 
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3. O każdorazowej nagrodzie i naganie rodzic zostaje poinformowany poprzez: 

kontakt telefoniczny, mailowy (dziennik elektroniczny) wezwanie do szkoły. 

Powiadomienia dokonuje wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor. 

 

Rozdział 8 

Nauczyciele i pracownicy szkoły 

 

§ 61 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są pracownicy na jednoosobowych 

lub wieloosobowych stanowiskach prac: 

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne; 

2) pedagog szkolny; 

3) bibliotekarz; 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy                           

na stanowiskach: 

1) pracownicy administracji; 

2) pracownicy obsługi; 

3) pomoc nauczyciela. 

§ 62 

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie programów pracy szkoły  w powierzonych mu zajęciach 

edukacyjnych; 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu 

wyznaczonym przez Dyrektora; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania                                  

u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień 

oraz przyczyn problemów w komunikacji; 

4) w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających                     

z potrzeb uczniów, nauczyciel zobowiązany jest do pracy z uczniami 

zagrożonymi niepowodzeniem szkolnym oraz do organizowania zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w tym 

przygotowania ich do udziału w konkursach i olimpiadach;                           

5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie 

wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami 

oceniania wewnątrzszkolnego; 
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6) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie 

czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

8) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania 

uczniów; 

9) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej; 

10) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska                            

o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie; 

11) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie                    

i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez 

aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym 

w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 

 

§ 63 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawczej w jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej                          

„wychowawcą”. 

2. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest 

ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 

3. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 

1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-

profilaktycznej z wychowankami; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie                        

i koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-

wychowawczych; 

3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspokajania 

indywidualnych potrzeb wychowanków; 

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne 

informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych 

przez szkołę; 

5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły, w tym                      

w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne 

oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia; 

6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie 

czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;  

7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 
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8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie                          

z odrębnymi przepisami.  

4. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego                         

ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie  

z uczniami   i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące 

oddział klasowy. 

§ 64 

 1.  Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego  należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniami i rodzinami 

wymagającymi jej; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

narastających na tle niepowodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie 

trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy 

materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje 

świadczące ten rodzaj wspierania rodziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne                    

i inne placówki świadczące pomoc społeczną; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów; 

9)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy                       

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  

w sytuacjach kryzysowych; 
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11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

pedagogicznej; 

12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem 

wspierania działań wychowawczych nauczycieli. 

§ 65 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej 

pracowni wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą 

szkoły. 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) W zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;  

b) wspieranie uczniów , nauczycieli i rodziców w organizowaniu 

samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji; 

c) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc                    

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań 

domowych; 

d) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę 

poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program 

nauczania; 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym; 

f) organizowanie zajęć  i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną; 

2)  w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli                

i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, 

podręczników, materiałów ćwiczeniowych; 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami; 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, 

materiałów ćwiczeniowych; 

e) selekcjonowanie zbiorów; 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

 



 61 

3.   Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem  

      bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

       należy: 

1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie  

Dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu 

uczniów  i pracowników; 

2) stwarza warunki umożliwiające uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece  

i  czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 

3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań 

domowych.  

§ 66 
 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia  

w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość 

2. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie 

zapewniania bezpieczeństwa uczniom należy: 

1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac; 

2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na 

terenie szkoły; 

3) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole; 

4) bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub 

bezpieczeństwa uczniów. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień 

pracowników, o których mowa w ust.1, ustala Dyrektor. 

§ 67 

 
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla innych 

pracowników szkoły oddzielnie  określają odrębne dokumenty tworzone  

na podstawie prawa pracy. 
 

 

 

 


