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Nazwa i typ szkoły 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Sławsku, zwana dalej szkołą, jest szkołą publiczną.  

2. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku. 

3. Siedziba szkoły: Sławsk, ul. Okólna 3, 62- 586 Rzgów. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rzgów. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła posługuje się pieczęcią metalową okrągłą z godłem państwowym w centralnej części 

i napisem w otoku Szkoła Podstawowa w Sławsku oraz pieczątką o treści:  

Zespół Szkół 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku,  

ul. Okólna 3, 62- 586 Rzgów, tel. 2410660. 

§ 2 

1  Cykl kształcenia w szkole trwa: 

1)   1 rok w oddziale przedszkolnym - roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne sześciolatków, 

2) 6 lat w szkole: 

 I  etap edukacyjny: klasy I – III, 

 II etap edukacyjny: klasy IV – VI, zakończony sprawdzianem zewnętrznym. 

2. W szkole dopuszcza się tworzenie oddziału przedszkolnego obejmującego wychowanie przedszkolne dla 

dzieci w wieku 4 – 5 lat. 

3. Obowiązkowym językiem obcym w szkole jest język angielski realizowany w klasach I – VI. W ramach 

zajęć edukacyjnych dodatkowych nauczany jest ponadto język rosyjski realizowany w klasach IV – VI. 

 

Cele i zadania szkoły  

§ 3 

1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  oraz przepisach wykonawczych  

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich 

potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,  

2) umożliwia harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności  i wychowania, 

3) prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz  

możliwości szkoły, 

4) podejmuje działania mające na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów, 

5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy ścisłej współpracy rodziców, 

wychowawców, pedagoga szkolnego oraz wsparciu poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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3. Poza celami ogólnymi, określonymi w ustawie o systemie oświaty, szkoła  realizuje cele i zadania 

uwzględniające własne programy:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej;  

2) przestrzega realizacji programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów objętych ramowym 

planem nauczania, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie 

o systemie oświaty, programie wychowawczym oraz programie profilaktyki dostosowanym do 

możliwości  rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,  

4) kształtuje postawy patriotyczne i humanistyczne, kulturę osobistą oraz  propaguje  postać patrona 

szkoły Kornela Makuszyńskiego; 

5) współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w procesie edukacyjnym 

i wychowawczym, 

6) umożliwia kształtowanie u uczniów modelu zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych do 

funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, 

7) umożliwia uzyskanie przez uczniów klasy czwartej karty rowerowej po spełnieniu warunków 

określonych odrębnymi przepisami,  

8)  kształtuje u uczniów postawę przedsiębiorczości, 

9) upowszechnia wśród  uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

10) uwrażliwia uczniów na walory krajoznawczo – turystyczne okolicy, regionu i kraju w ramach zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

11) kształtuje umiejętności:  efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji oraz przestrzegania  

obowiązujących norm.  

4. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie poprzez:  

1) zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych,  

2) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej,  

3) przydzielenie, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowych godzin na prowadzenie indywidualnych 

zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego z uczniami niepełnosprawnymi lub 

przewlekle chorymi, 

4) rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych 

i zainteresowań, a także współdziałanie w tym zakresie z ośrodkami kultury, stowarzyszeniami 

i innymi szkołami,  

5) umożliwienie realizowania indywidualnego programu i toku nauczania, a także ukończenia szkoły 

w skróconym czasie,  

6) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi, 

parafią oraz policją w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego. 

5. Szkoła zapewnia opiekę uczniom  przebywającym na jej terenie podczas realizacji zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:  

1) w salach lekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela lub innej wyznaczonej osoby, 
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2) przed lekcjami, w czasie przerw śródlekcyjnych oraz bezpośrednio po zajęciach ujętych 

w tygodniowym rozkładzie opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, zgodnie z planem dyżurów 

opracowanym przez dyrekcję szkoły lub wyznaczonego nauczyciela,  

3) uczniowie dojeżdżający i miejscowi, przebywający w szkole przed lekcjami lub po nich, mają 

zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej,  

4) szkoła zapewnia dowóz na obowiązkowe zajęcia edukacyjne  publicznymi środkami transportu 

uczniom, których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku dzieci z klas I - IV lub 

4 km -  dzieci z klas V – VI, 

5) uczniowie nie uczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne (religia, wychowanie do życia 

w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub bibliotece pod opieką 

wychowawcy świetlicy lub nauczyciela bibliotekarza. W przypadku, gdy jest to ostatnia lekcja, 

uczniowie ci, na prośbę rodziców, są zwalniani do domu, 

6) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami organizuje się zgodnie 

z odrębnymi  przepisami oraz szkolnym regulaminem wycieczek,  

7) w przypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas I - III są informowani o tym fakcie przez 

wychowawców klas z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wpis w zeszycie 

korespondencyjnym, a uczniowie klas starszych - poprzez informację ustną. W nagłych sytuacjach 

dzieciom zapewniana jest opieka w świetlicy szkolnej lub zajęcia zgodnie z planem zastępstw.  

6. Uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi  oraz ich rodzicom szkoła udziela pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z określonymi procedurami.  

7. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz w szczególnie trudnych przypadkach losowych szkoła 

organizuje pomoc materialną: 

1) dożywianie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

2) dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka 

szkolna”, 

3) zapomogi pieniężne ze środków organu prowadzącego lub innych, 

4) stypendia socjalne, 

5) inne formy pomocy w zależności od potrzeb i możliwości. 

§ 4 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania sprawdzianu. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania (uwzględniających podstawę programową) oraz formułowaniu oceny. 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia ustalonych zasad współżycia 

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

 

4. W.S.O ma na celu: 
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1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

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

nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 
Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych 

 

1. Nauczyciele klas IV-VI na początku każdego roku szkolnego (na pierwszych zajęciach edukacyjnych 

z każdego przedmiotu) informują uczniów o Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO), a w szczególności 

o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobu i częstotliwości sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Informację tę nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym w temacie lekcji, a uczniowie w zeszycie 

przedmiotowym. 

 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z PSO poprzez pisemną informację podaną i wklejoną 

do zeszytu przedmiotowego ucznia, a z wychowania fizycznego – do zeszytu korespondencji z rodzicami. 

Fakt zapoznania się z PSO potwierdzają podpisem w dolnej części informacji. 

 

4. Dodatkowo istnieje możliwość zapoznania się z PSO w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I-III o wymaganiach edukacyjnych i sposobach oceniania 

osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania informowani są na pierwszych zebraniach z rodzicami, co 

potwierdzają swoim podpisem na liście obecności. 

 

Przepisy dotyczące sytuacji szczególnych 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii  publicznej lub niepublicznej  poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie tego orzeczenia. 

 

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

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

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, z zajęć komputerowych i informatyki. Decyzję o zwolnieniu  podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na 

czas określony w tej opinii. 

 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych czy informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

złożonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

2) W przypadku zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Ocena z zajęć edukacyjnych 
 

Ocenianie w klasach I – III (I etap edukacyjny) 

 
1. Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej ma formę oceny opisowej, dzięki której można bardziej 

efektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejętności ucznia nie powodując zbędnego napięcia 

emocjonalnego, co nie jest bez znaczenia dla psychiki dziecka. 

 

2. Ocenianie jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 

Nauczyciel sprawdza wykonywane zadania, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, 

pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla 

osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami. 

 

3. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego 

pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku 

uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił 

dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do dalszego 

wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania.  

 

4. W ocenianiu bieżącym, dla ułatwienie rejestracji postępów w nauce z poszczególnych edukacji i z zajęć 

edukacyjnych stosuje się oceny cyfrowe według skali obowiązującej na drugim etapie edukacyjnym. 

1) Oceny bieżące (cząstkowe) opatruje się komentarzem w następujący sposób: 

 

Stopień  Cyfra Przykładowy komentarz nauczyciela 

celujący 6 
Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki! Posiadasz uzdolnienia i 

rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! Super! 

bardzo dobry 5 Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

dobry 4 
Dobrze pracujesz jednak stać cię by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w 

podejmowane prace, co umożliwi ci osiągnąć lepsze wyniki! 
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dostateczny 3 

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest 

pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo 

wysiłku z twojej strony. 

dopuszczający 2 
Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź 

aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

niedostateczny 1 

Bardzo słabo! Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. 

Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z 

nauczycielem i rodzicami. 

 

2) Dopuszcza się stosowanie stopni ze znakiem plus lub minus. 

3) Oceny bieżące (cząstkowe) uczniów klas I-III zapisuje się w dziennikach lekcyjnych.  

 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

1) Ocenę opisową z zajęć edukacyjnych sporządza się na podstawie ocen cząstkowych za pomocą 

sformułowań  i określeń, które w analityczny sposób odzwierciedlają postępy  ucznia. 

2) Śródroczna i roczna  opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 

6. W przypadku religii śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są w stopniach według skali 

ocen obowiązujących na II etapie nauczania. 

 

7. W procesie ocenia bierze się pod uwagę: 

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

2) stopień opanowania materiału edukacyjnego, 

3) stopień zaangażowania ucznia i wkład w proces zdobywania materiału edukacyjnego, 

4) umiejętność rozwiązywania problemów, 

5) postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

 

8. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności z zakresu: 

1) edukacji polonistycznej, 

2) języka anielskiego, 

3) edukacji muzycznej, 

4) edukacji plastycznej, 

5) edukacji społecznej, 

6) edukacji przyrodniczej, 

7) edukacji matematycznej, 

8) zajęć komputerowych, 

9) zajęć technicznych, 

10) wychowania fizycznego. 

 

9. Do form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych edukacji i zajęć 

należą: 

1) ciche czytanie ze zrozumieniem, 

2) głośne czytanie – technika czytania, 

3) przepisywanie – kaligrafia, poprawność, 
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4) pisanie ze słuchu (dyktando), 

5) pisanie z pamięci, 

6) wypowiedzi ustne, 

7) wypowiedzi pisemne, 

8) recytacja, 

9) prowadzenie zeszytu ćwiczeń, 

10) samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura, scenki dramowe, 

11) dostrzeganie zjawisk przyrodniczych, 

12) liczenie pamięciowe, 

13) wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych, 

14) układanie zadań, 

15) przeprowadzanie pomiarów, 

16) stosowanie technik plastycznych i technicznych, 

17) wiedza o sztuce, 

18) śpiewanie, 

19) czytanie i zapisywanie nut, rozpoznawanie utworów muzycznych, 

20) wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. 

 

10. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów to: 

1) ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności,   

2) prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe),  

3) kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane (nauczyciel musi sprawdzić 

je w ciągu trzech dni),  

4) sprawdziany - trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem – 

(nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia), w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace,  

5) testy sumujące - trwają 2-3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni, muszą 

być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni; 

w ciągu tygodnia może być jeden taki test), 

6) obserwacja uczenia się (praca w grupie), 

7) korzystanie z podręcznika i indywidualne wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń, 

8) aktywność podczas zajęć, 

9) zadania domowe (w tym dodatkowe dla chętnych), 

10) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne,  

11) ćwiczenia praktyczne (karty pracy). 

 

11. Częstotliwość oceniania ustalana jest przez nauczyciela i dostosowana do kolejnych partii materiału 

edukacyjnego. 

1) W klasie I ocenianie w postaci stopni rozpoczyna się dopiero po okresie adaptacyjnym (około dwóch 

miesięcy). 

2) W klasach II i III odbywa się na bieżąco oraz po zrealizowaniu określonych partii materiału 

nauczania (sprawdziany i testy). 

 
12. Kartkówki i sprawdziany przygotowywane są przez nauczyciela: 

1) kartkówki sprawdzają pojedyncze umiejętności, np. dodawanie, odejmowanie mnożenia, dzielenie 

w zakresie liczbowym przewidzianym dla danej klasy, rozpoznawanie rzeczowników, czasowników 

itp., 

2) sprawdziany obejmują szerszy zakres tematyczny i sprawdzają zazwyczaj kilka umiejętności. 
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13. Niezadowalające oceny z kartkówek i sprawdzianów uczniowie mogą poprawić na zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 

14. Testy sprawdzają zintegrowaną wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Mają charakter sumujący i przeprowadzane są po zrealizowaniu 

treści z dłuższych partii materiału nauczaniu (2-3 razy w półroczu). Do przeprowadzania testów 

wykorzystuje się standaryzowane arkusze przygotowane przez wydawnictwo, którego program został 

wybrany i realizowany jest w szkole. Ich ocena  ustalana jest z godnie z załączoną kartoteką i nie podlega 

poprawie. 

 

15. Pod koniec I etapu edukacyjnego przeprowadza się także zewnętrzne testy kompetencji uczniów klasy 

trzeciej. Ich wyniki zostają przekazane rodzicom oraz wychowawcy klasy IV. Stanowią one jednocześnie 

diagnozę wstępną dla II etapu edukacyjnego. 

 

16. Poszczególne pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są według 

następujących kryteriów: 

1) dyktando ocenia się według skali procentowej: 

 0 - 35% - niedostateczna 

36 - 50% - dopuszczająca 

51 - 75% - dostateczna 

76 - 90% - dobra 

91 – 99% - bardzo dobra 

100% - celująca 

2) pisanie z pamięci: 

a) za prawidłowo napisany tekst - ocena bardzo dobra, 

b) ocenę obniżamy za: 

- przestawienie szyku wyrazu, 

- opuszczenie wyrazu w zdaniu, 

- opuszczenie sylaby lub litery w wyrazie, 

- brak znaków interpunkcyjnych, 

3) kartkówki, sprawdziany, testy ocenia się według skali procentowej: 

0 - 35% - niedostateczna 

36 - 50% - dopuszczająca 

51 - 75% - dostateczna 

76 - 90% - dobra 

91 – 99% - bardzo dobra 

100% - celująca, 

4) prace domowe – ocenie podlega: 

a) znajomość tematu, 

b) czytelność, 

c) poprawność języka, 

d) ortografia, 

e) trójdzielność, 

f) samodzielność. 

17. Wyżej wymienione formy omawiane są z uczniami na zajęciach, a następnie przekazywane rodzicom do 

wglądu i potwierdzenia podpisem otrzymanej przez ucznia oceny. 
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18. Wszystkie rodzaje ocen (bieżąca i podsumowująca) otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez 

nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w rubryce dotyczącej odpowiedniej edukacji. Pod ocenami umieszcza 

się słowny opis odnośnie umiejętności lub zakresu materiału nauczania, za jakie zostały wystawione. 

 

19. Zadania dodatkowe wykonują dzieci nieobowiązkowo. Za wykonanie zadań dodatkowych uczeń 

otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Nie wystawia się oceny negatywnej za brak lub źle wykonaną pracę 

dodatkową. 

 

20. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

oraz wychowania fizycznego nauczyciel uwzględnia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego 

możliwości w tym zakresie. 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach 

 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco. Oceny zapisywane są w zeszycie. Prace 

pisemne zawierają recenzje ukazujące zalety i to, na co trzeba zwrócić jeszcze uwagę. Po odpowiedzi ustnej 

ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny (mówi co było dobrze, a co trzeba poprawić). 

 

2. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach uczniów w czasie spotkań z wychowawcą. W przypadku 

trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć – rodzice informowani są podczas organizowania 

indywidualnych spotkań z nauczycielem oraz poprzez notatkę  w zeszycie do korespondencji.  

 

3. Ocen śródroczne opisowe po zakończeniu I półrocza  rodzice otrzymują na piśmie. Kopię tych ocen 

stanowią załącznik do uchwały klasyfikacyjnej. 

 

4. Ocenę roczną rodzice otrzymują w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym. 

 

II  Ocenianie w klasach IV – VI  (II etap edukacyjny) 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

2. W przypadku ocen bieżących (cząstkowych) i ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, z wyjątkiem oceny 

celującej, dopuszcza się stosowanie znaków „+” i  „-”. 

 

3.  W ocenianiu uczniów klas IV – VI ustala się następujące sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć 

uczniów: 

1) odpowiedzi ustne – sprawdzające wiadomości (uczeń powinien posiadać wiadomości  z trzech 

ostatnich lekcji) lub umiejętności (czytanie, opowiadanie, recytacja, rozwiązywanie zadań, itp.), 

2) obowiązkowe prace domowe, 

3) dodatkowe prace domowe (dla chętnych), 

4) inne prace dodatkowe wykonywane indywidualnie lub zespołowo w określonym przez nauczyciela 

czasie ( np. referaty, plakaty, albumy, foldery, małe formy własnej twórczości literackiej, wywiady, 

prasówki, projekty edukacyjne, itp.).W przypadku udowodnienia, że praca została spisana lub 



 11 

stworzona przez kogoś innego, nauczyciel ma prawo żądać wykazania się znajomością materiału, 

którego praca dotyczyła, 

5) prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności: 

a) kartkówki (maksymalnie do 15 minut) – obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji, 

niewymagające zapowiadania, 

b) sprawdziany i testy 45 minutowe z większej partii materiału (np.: podsumowanie 

działu),zapowiadane tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem danej partii materiału,  

c) kontrolne prace klasowe (45 minut lub 2×45 minut) zapowiadane tydzień wcześniej 

i poprzedzone lekcją  powtórzeniową, 

6) aktywność i samodzielna praca na lekcji: szczególnie powinna być wynagradzana umiejętność 

samodzielnego i twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, formułowania wniosków, 

wykorzystania wiedzy wcześniej nabytej na lekcjach z innych przedmiotów, 

7) udział i osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach i zawodach przedmiotowych, 

8) inne sposoby wynikające ze specyfiki danego przedmiotu oraz ujęte w PSO. 

 

4. Ustala się następujące zasady oceniania, sprawdzania, przeprowadzania oraz poprawy pisemnych prac 

kontrolnych. 

1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych): 

a) Wszystkie oceny cząstkowe nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego i potwierdza 

podpisem [oceny powinny być podpisane także przez rodzica (opiekuna prawnego)], 

b) sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń zabiera do domu, rodzic (opiekun prawny) winien je 

podpisać, potwierdzając zapoznanie się z ocena dziecka (prace muszą być  następnie zwrócone 

nauczycielowi, chyba, że ten postanowi inaczej). 

2) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia postawioną       

ocenę słownie lub pisemnie. 

3) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w terminie:                       

a) 2 tygodni – j. polski (prace klasowe),  

b) 1 tygodnia – j. polski (pozostałe prace) oraz inne przedmioty, 

c) w uzasadnionych przypadkach (np. choroba nauczyciela) dopuszczalne jest przedłużenie wyżej 

wymienionych terminów. 

4) W danym dniu dopuszcza się tylko jedną pracę klasową lub sprawdzian, a w tygodniu dwie prace 

klasowe lub sprawdziany (kartkówki są równoważne z odpowiadaniem ustnym i nie ma co do nich 

żadnych ograniczeń ilościowych). 

5) Nie przeprowadza się sprawdzianów, testów, prac klasowych  w pierwszych dwóch dniach po 

dłuższej przerwie w zajęciach lekcyjnych spowodowanej: feriami zimowymi, przerwami 

świątecznymi, wielodniowymi wycieczkami szkolnymi.  

6) Nie przeprowadza się sprawdzianów, testów, prac klasowych w pierwszym dniu po: większych 

uroczystościach szkolnych czy jednodniowych wycieczkach szkolnych. 

7) Na uzasadniony wniosek złożony w imieniu klasy przez przewodniczącego w terminie dwóch dni 

przed zapowiedzianym sprawdzianem (pracą klasową), raz w ciągu semestru, nauczyciel może go 

przesunąć, jednak nie dalej niż o tydzień. 

8) Każdy uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, jednak nie więcej niż: trzy razy w semestrze 

z przedmiotów, które odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu i jeden raz w semestrze z tych, 

które odbywają się 1 raz w tygodniu. Uczeń swoje nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji. Fakt 

ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku we właściwy dla siebie sposób. 

9) Prawo nieprzygotowania się  nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.  
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10)  Korzystanie z niedozwolonej pomocy (ściągi, podpowiedzi) w trakcie sprawdzianu (pracy   

klasowej) jest karalne: obniżeniem oceny ze sprawdzianu – przy pierwszym przewinieniu, 

otrzymaniem oceny niedostatecznej – przy drugim. 

11)  Każdy uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości spowodowanych nieobecnością na 

zajęciach dydaktycznych: w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły w przypadku nieobecności 

trwającej tydzień i dłużej, w ciągu 3 dni – jeśli obecność była krótsza niż tydzień. 

12)  Uczeń, który z przyczyn losowych lub choroby, nie mógł napisać sprawdzianu, testu, pracy klasowej 

z całą klasą powinien to uczyni w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

13)  Uczeń ma możliwość powtórnego pisania sprawdzianu lub testu i poprawienia niezadowalającej 

oceny, ale: 

a) poprawa oceny nie jest obowiązkowa, 

ocenę uczeń może poprawić raz (w uzasadnionych przypadkach ocenę niedostateczną – więcej 

razy), 

b) w przypadku otrzymania oceny wyższej z poprawy nauczyciel ocenę tę wpisuje do dziennika 

obok wcześniej wpisanej. 

14)  Poprawa powinna odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty oddania ocenionej pracy. 

15)  Uczniowie klasy czwartej, z uwagi na dostosowywanie się do nowych warunków, przez           

pierwszy miesiąc nauki nie otrzymują ocen niedostatecznych. 

 

5. Ustala się, że prace pisemne są punktowane i oceniane według następującego wskaźnika procentowego: 

 

0 – 35% ocena niedostateczna, 

36 – 50% ocena dopuszczająca 

51 – 75% ocena dostateczna,  

76 – 90% ocena dobra,  

91 – 99% ocena bardzo dobra, 

100%       ocena celująca 

0 – 35% ocena niedostateczna, 

36 – 50% ocena dopuszczająca 

51 – 75% ocena dostateczna,  

76 – 90% ocena dobra,  

91 – 100% ocena bardzo dobra, 

zadanie dodatkowe   ocena celująca. 

 

6. Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

 

1) Ocena dopuszczająca obejmuje: 

a) minimalne opanowanie wiedzy i umiejętności podstawy programowej, 

b) wykonywanie zadań i rozwiązywanie typowych problemów o niewielkim stopniu trudności 

samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela,   

c) przygotowanie do lekcji (odrobione prace domowe ustne lub pisemne oraz uzupełnione notatki 

w zeszycie). 

2) Ocena dostateczna obejmuje: 

a) opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej, których zakres  

umożliwiałby postępy w dalszym uczeniu się (treści niezbędne do dalszego kształcenia), 

b) stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych bez pomocy nauczyciela, 

c) treści bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. 

3) Ocena dobra obejmuje: 

a) opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową oraz 

wybranych elementów przewidzianych programem nauczania dla danej klasy, 

b) wykorzystanie wiadomości zdobytych na lekcji w sytuacjach typowych w życiu codziennym, 

c) poprawne wyrażanie swoich myśli w prostych przykładach, w sytuacjach problemowych, zaś 

dochodzenie do sedna przy pomocy nauczyciela. 
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4) Ocena bardzo dobra obejmuje: 

a) opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności określonego programem nauczania, 

b) twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów, 

c) treści trudne i złożone, 

d) wykorzystanie treści w sytuacjach nietypowych, rozwijających intelektualnie, 

e) samodzielne formułowanie wypowiedzi będących świadectwem zrozumienia pojęć, 

f) aktywny udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych. 

 

5)  Ocena celująca obejmuje:  

a) treści wymaganych na ocenę bardzo dobrą; 

b) biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, 

c) oryginalne rozwiązywanie problemów, 

d) osiąganie sukcesów w konkursach przedmiotowych, zawodach i innych formach rywalizacji 

międzyszkolnej, kwalifikowanie się do finałów na szczeblu co najmniej rejonowym 

i wojewódzkim,  

e) twórcze i samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. 

7. Wymagania edukacyjne, wynikające z programów nauczania poszczególnych obowiązkowych                        

i dodatkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli w klasach IV – VI oraz sposób                        

i częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów, zawarte są w PSO i w planach wynikowych nauczania tych 

zajęć . 

 

Zasady oceniania uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się 

 

1. Dla ucznia z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej zespół 

nauczycieli uczących danego ucznia opracowuje „dokument dostosowania wymagań do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia”, uwzględniający zalecenia zawarte w wyżej wymienionej 

opinii.  

 

2. W zależności od rodzaju zaburzeń i specyficznych trudności ucznia stosuje się następujące warunki 

i zasady oceniania: 

1) wydłużenie limitu czasu na pisanie prac klasowych lub zmniejszenie ilości zadań bądź stopnia ich 

trudności, 

2) udzielanie dodatkowych wskazówek w trakcie wykonywania zadań lub na życzenie ucznia  po 

lekcjach, 

3) uwzględnianie włożonego wysiłku, a nie tylko uzyskanego efektu, 

4) łagodniejsze ocenianie wypowiedzi pisemnych – uwzględnianie głównie strony merytorycznej 

wypowiedzi, nieobniżanie ocen za nieczytelne pismo, 

5) uznawanie każdego innego sposobu rozwiązania zadania z uzasadnieniem i opisem, 

6) uznawanie błędów graficznych lub drobnych błędów rachunkowych, 

7) ograniczanie ilości i długości tekstów do pisania ze słuchu, 

8) egzekwowanie wiedzy z różnych przedmiotów przede wszystkim ustnie, 

9) zastępowanie sprawdzianów pisemnych z niektórych partii materiału sprawdzianami ustnymi lub 

testami wyboru, 

10) zezwalanie w niektórych przypadkach na korzystanie z dodatkowych pomocy dydaktycznych 

(słowników, map, kalkulatorów) 
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11) zezwalanie na wykonanie prac domowych przy pomocy komputera, 

12) częste sprawdzanie pisemnych prac domowych – traktowanie błędów jako dodatkowego bodźca do 

pracy nad ortografią przy pomocy słownika w domu, 

13) przygotowanie i ocenianie dodatkowych materiałów dydaktycznych dla ucznia, np. kart pracy. 

 

3. Dla ucznia posiadającego opinię o obniżeniu wymagań edukacyjnych nauczyciel powinien opracować 

tematy, pytania, zadania o obniżonym poziomie trudności albo stosowa inną, niższą punktację testów 

i sprawdzianów (PSO). 

 

4. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

dostosowanie wymagań odbywa się w oparciu o indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny 

opracowany na podstawie odrębnych przepisów, a ocenianie ma postać opisową i odbywa się okresowo. 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych 

 
1. Poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2. Nauczyciele przekazują tę informację do zeszytów korespondencji (np., wychowanie fizyczne) 

w następujących terminach: 

 1) w przypadku ocen pozytywnych – w terminie trzech tygodni, 

2) w przypadku ocen niedostatecznych – w terminie miesiąca przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

3. Rodzice potwierdzają przyjęcie informacji w zeszycie, w którym została przekazana. 

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

5. Klasyfikacja śródroczna/roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym/rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, które są ocenami opisowymi. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 
1. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej nie ma prawa ubiegać się uczeń, 

jeżeli: 

1) unikał bieżącej kontroli wiedzy i umiejętności (nieusprawiedliwione nieobecności na wcześniej 

zapowiadanych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności),  

2) podczas pisemnej kontroli wiedzy i umiejętności niejednokrotnie korzystał z niedozwolonych form 

pomocy, 

3) nie starał się poprawić ocen na bieżąco w terminach przewidywanych w PSO, 

4) w trakcie całego roku szkolnego przejawiał bierną postawę oraz lekceważący stosunek wobec tych 

zajęć i nauczyciela, 

5) nie korzystał z pomocy proponowanej przez szkołę, np. zajęcia wyrównawcze, 

6) ma nieodpowiednią  ocenę z zachowania, 

7) 75% uzyskanych ocen jest takich jak ocena, o podwyższenie której ubiega się rodzic/ uczeń. 



 15 

2. Tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną jest następujący: 

1) uczeń (lub jego rodzice/prawni opiekunowie) w terminie do 2 dni po poinformowaniu przez 

nauczyciela uczącego o ocenie rocznej zgłaszają pisemną prośbę do wychowawcy klasy 

o umożliwienie uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana, a wychowawca informuje 

o tym nauczyciela przedmiotu, 

2) zespół przedmiotowy sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej oceny i jeśli spełnia, 

to przeprowadza sprawdzian wiadomości obejmujący roczny zakres z danego przedmiotu zgodnie 

z wymaganiami na określoną ocenę, 

3) sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

4) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

5) uczeń pisze sprawdzian w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w formie 

ustalonej przez zespół przedmiotowy, 

6) informacje o wyniku poprawionego sprawdzianu nauczyciel przekazuje uczniowi na drugi dzień, co 

uczeń potwierdza podpisem na pracy pisemnej, 

7) rodzice mają obowiązek zapoznać się z wynikiem sprawdzianu pisemnego i potwierdzić podpisem 

najpóźniej na dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, 

8) niezaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na niższy stopień od tego, o który ubiegał się 

uczeń/rodzic, powoduje podtrzymanie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 

9) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego wynik sprawdzianu jako ocenę cząstkową, 

10) w przypadku zaliczenia sprawdzianu nauczyciel poprawia w dzienniku lekcyjnym (czerwonym 

kolorem) ocenę, 

11) wystawiona w tym trybie ocena jest ostateczna. 

 

Ocena z zachowania 
 

Ocena  zachowania w klasach I - III 

 

1. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą, stosunek  do 

obowiązków szkolnych i aktywność ucznia. Przy ustalaniu oceny stosuje się następujące sformułowania: 

1) Kultura osobista: 

a) uczeń używa form grzecznościowych, 

b) jest koleżeński, 

c) w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami i kolegami, 

d) porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach. 

2) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) uczeń jest przygotowany do lekcji, 

b) nie spóźnia się na lekcje, 

c) dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, 

d) uważnie słucha i wykonuje polecenia, 

e) bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, 

f) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia. 

3) Aktywność: 

a) uczeń jest aktywny n lekcjach, często zgłasza się do odpowiedzi, 

b) dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, 

c) pomaga kolegom podczas zajęć, 

d) pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności, 

e) pracuje na rzec klasy i szkoły. 
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2. W dziennikach stosuje się następujące skróty: 

W – wyróżniająco 

B – bez zastrzeżeń 

N - niezadowalająco 

 

Ocena  zachowania w klasach IV - VI 

 

1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na godzinie wychowawczej, 

a rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu we wrześniu, w formie ustnej, o warunkach 

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

zachowania. 

1) Fakt przekazania uczniom tych informacji wychowawcy odnotowują w dzienniku lekcyjnym, 

a rodzicom – w porządku zebrania organizacyjnego. Przyjęcie informacji uczniowie potwierdzają 

podpisem w zeszycie informacji o uczniach danej klasy, a rodzice- podpisem na liście obecności na 

zebraniu. 

2) W przypadku nieobecności na zebraniu rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z wyżej 

wymienionymi informacjami indywidualnie. 

 

2. Przy ocenie zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz 

respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności uwzględnia się: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość  piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

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

1) wzorowe –   wz 

2) bardzo dobre -           bdb 

3)  dobre -   db 

4)  poprawne -   pop 

5) nieodpowiednie - ndp 

6) naganne -  ng 

 

4. Od 1 września 2010 r. wprowadzono zmiany w ustalaniu ocen zachowania – oprócz uzyskanych przez 

ucznia punktów pod uwagę będą brane także kryteria ujęte w ust.5. 

 

5. Opisowe kryteria oceny zachowania: 

  

1) OCENA WZOROWA – zasługuje na nią uczeń, który: 

a) w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki 

maksymalne, 

a) zawsze dotrzymuje ustalonych terminów i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 

b) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 
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c) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych lub w innej formie rozwija swoje 

zainteresowania, co przynosi mu wymierne osiągnięcia, 

d) jest zawsze uprzejmy, koleżeński, życzliwy, 

e) szanuje godność osobistą innych osób, 

f) nigdy nie używa wulgaryzmów, 

g) szanuje pracę innych oraz mienie szkolne, 

h) stanowi wzór dla innych, 

i) podejmuje i wzorowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z pełnienia funkcji 

społecznych, 

j) inicjuje i podejmuje dodatkowe prace na rzecz szkoły i środowiska, 

k) aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych, 

l) bierze udział w imprezach, apelach szkolnych, bierze udział w ich przygotowywaniu, 

m) dba o własną higienę i jest stosownie ubrany, 

n) swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa, 

o) dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób. 

 

2)  OCENA BARDZO DOBRA - zasługuje na nią uczeń, który: 

 

a) w stosunku do swoich możliwości wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga wyniki bardzo 

dobre, 

b) raz  zdarzyło się, że nie  wywiązał się z powierzonych prac i zadań, 

c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

d) uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych i ma osiągnięcia, 

e) jest uprzejmy, koleżeński, życzliwy, przestrzega zasad regulaminu szkolnego, 

f) nie używa wulgaryzmów, 

g) szanuje mienie szkolne, 

h) szanuje innych ludzi, 

i) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z  pełnionych funkcji 

społecznych,                                                                                   

j) aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych, 

k) bierze udział w imprezach szkolnych i apelach, 

l) jest czysty, przestrzega higieny osobistej  i jest zawsze stosownie ubrany,   

m) dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób. 

 

3)  OCENA DOBRA - zasługuje na nią uczeń, który: 

 

a) w stosunku do swoich możliwości wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga wyniki 

przeciętne,  

b) sporadycznie zdarza się, że uczeń niezbyt dobrze wywiązuje się z  powierzonych  prac i zadań, 

c) maksymalnie 1 raz spóźnił się na lekcję bez wyraźnej przyczyny, 

d) uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych, 

e) wykazuje chęć do doskonalenia swojego zachowania, 

f) stara się być uprzejmy i  koleżeński, 

g) stara się przestrzegać zasad regulaminu szkolnego,  

h) okazuje szacunek innym, 

i)  nie niszczy sprzętu szkolnego, 

j) nie używa wulgaryzmów, 
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k) okazuje szacunek osobom starszym, 

l) na ogół starannie wypełnia swoje obowiązki klasowe (dyżury), 

m) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i w pracach na rzecz szkoły, 

n) nie stosuje przemocy wobec kolegów, nie krzywdzi młodszych, 

o) raczej przestrzega zasad higieny i noszenia właściwego stroju, 

p) zdarzyło się sporadycznie, że uczeń naruszył zasadę bezpieczeństwa. 

 

4) OCENA POPRAWNA - zasługuje na nią uczeń, który: 

 

a) w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i  innych uwarunkowań osiąga wyniki raczej 

niskie, 

b) niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu zadania , 

c) z reguły, respektuje zasady zachowania określone dla oceny dobrej- sporadycznie zdarza mu 

się łamać zasady regulaminu szkolnego, 

d) nie angażuje się w dodatkowe prace na rzecz szkoły, 

e) uczestniczy tylko w tych zajęciach, które są obowiązkowe, nie wykazuje innej aktywności, 

f) nie zawsze dba o higienę i estetyczny ubiór.  

 

5)  OCENA NIEODPOWIEDNIA - zasługuje na nią uczeń, który: 

 

a) w stosunku do swoich możliwości osiąga wyniki zbyt niskie (ponieważ nie korzysta 

z oferowanych przez szkołę form pomocy, np. zajęcia wyrównawcze), 

b) nie dotrzymuje ustalonych terminów i nie wykonuje powierzonych  mu zadań, 

c) nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań na rzecz klasy i szkoły, 

d) często spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

e) mimo predyspozycji nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych, 

f) często bywa arogancki, agresywny, 

g) bierze udział w  bójkach, 

h) otrzymał naganę wychowawcy, 

i) zdarza mu się być wulgarnym, 

j) prezentuje postawę aspołeczną, lekceważąco odnosi się do uczniów prezentujących odmienne 

postawy, 

k) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

l) nie dba o higienę i stosowny ubiór, 

m) niszczy sprzęt szkolny, narusza zasady bezpieczeństwa, 

n) nie dba o zdrowie własne i innych. 

 

6) OCENA NAGANNA - zasługuje na nią uczeń, który: 

 

a) nie podejmuje żadnych zobowiązań wobec klasy i szkoły, 

b) wagaruje i spóźnia się, wychodzi z lekcji bez pozwolenia nauczyciela, 

c) opuszcza teren szkoły bez zezwolenia, 

d) jest arogancki, agresywny, niekoleżeński, 

e) bierze udział w kradzieżach, niszczeniu mienia, bójkach, 

f) używa nagminnie wulgaryzmów, 

g) otrzymał naganę dyrektora, 

h)  kłamie, oszukuje, 
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i) jest aspołeczny nie pomaga kolegom. 

j) jest inicjatorem złych działań innych,  

k) nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi, 

l) powoduje zagrożenie bezpieczeństwa innych, ignoruje upomnienia,  

m) pali papierosy, 

n)  stwierdzono, że pił alkohol, 

o) narusza prawo doprowadzając do interwencji sądu i policji, 

p) demoralizuje innych, 

q) demonstracyjnie łamie zasady prawa szkolnego, 

r) znieważa nauczyciela lub innych pracowników szkoły. 

 

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 3, 

3) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

7. Za kryterium oceny z zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie 

z ustalonymi zasadami systemu punktowego: 

1) ocena wzorowa  powyżej 225 punktów, 

2) ocena bardzo dobra 181 – 224 punkty, 

3) ocena dobra  136 – 180 punktów,  

4) ocena poprawna  91 – 135 punktów, 

5) ocena nieodpowiednia poniżej 90 punktów, 

6) ocena naganna  wg określonych dalej kryteriów. 

 

8. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje na starcie 136 punktów, które w zależności od 

prezentowanej postawy w ciągu półrocza (roku) może zwiększyć lub tracić.  

1) Jeżeli uczeń w ciągu semestru uzyska co najmniej 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny 

wzorowej z zachowania mimo sumy punktów powyżej 225, a jeżeli uzyskał „-25”- nie może 

otrzymać oceny bardzo dobrej mimo uzyskania 224 punktów. 

2) Jeżeli uczeń w ciągu semestru uzyska więcej niż – 50 pkt., otrzymuje z zachowania ocenę poprawną, 

bez względu na dorobek punktów dodatnich. 

 

9. Ocenę roczną zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch semestrów. 

 

10. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania jako  

zachowania pozytywne. 

 

11. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny 

zachowania jako  zachowania negatywne. 

 

12. Uwagi o zachowaniu ucznia (pozytywne i negatywne) poszczególni nauczyciele wpisują do zeszytu 

informacji o uczniach, prowadzonego dla każdej klasy. 

 

13.  Ustala się następującą punktację za zachowania pozytywne: 
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 1) Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( np. poczet sztandarowy) 5 

 2) Strój galowy na ważnych uroczystościach szkolnych i apelach (każdorazowo) 2 

 3) Udział w konkursach przedmiotowych (za każdy konkurs):                

      a) etap szkolny 5 

      b) awans do etapu rejonowego i udział w etapie rejonowym 15 

      c) awans do finału i udział w finale 30 

      d) zostanie laureatem finału 40 

4) Udział w innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych:  

    a) za aktywny udział w konkursie  5 

    b) za wyróżnienie w konkursie szkolnym i udział etapie 10 

    c) za czołowe miejsce awans do etapu dalszego i udział w tym etapie 15 

    d) za I-III miejsce lub wyróżnienie w etapie pozaszkolnym, gminnym, powiatowym,      

rejonowym 

20 

5)Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – indywidualnie lub w zespole:  

    a)za nominację do reprezentacji szkoły 10 

    b)nominacja do etapu międzygminnego 15 

    c) nominacja do etapu powiatowego 20 

    d) nominacja do etapu wojewódzkiego 

Uwaga! Punkty wpisujemy po zakończeniu danych zawodów sportowych. 

25 

6) Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, np.: chór, SKS, koła zainteresowań:  

   a) za co najmniej 51 % frekwencję 5 - 10 

   b) za co najmniej 90 % frekwencję 15 - 20 

7) Pomoc w organizowaniu imprez i akcji szkolnych:  

  a) imprezy np.: sportowej, okolicznościowej 5 

  b) akcji np.: sprzątanie szkoły, boiska, lasu, itp. 5 

8) Aktywny udział w okolicznościowych imprezach szkolnych i środowiskowych      (apele, 

akademie, występy na festynach) 

5 - 15 

9) Aktywny udział w przeprowadzaniu akcji charytatywnych (np.: WOŚP, ,,Pogotowie św. 

Mikołaja”, Świąteczna zbiórka żywności) 

5 - 15 

10)  Pełnienie funkcji w szkole i wywiązanie się z obowiązków  5 - 15 

11) Pełnienie funkcji w klasie i wywiązanie się z obowiązków 5 - 15 

12) Stuprocentowa frekwencja w semestrze 10 

13) Praca na rzecz klasy i szkoły:  

    a)samodzielne wykonanie gazetki i dbałość o nią w czasie ekspozycji 5 - 10 

    b)grupowe (2 – 3 osobowe) wykonanie gazetki i dbałość o nie w czasie ekspozycji 1 -5 

    c) przyniesienie do klasy np.: środków higienicznych, kwiatka itp. 1 - 3 

    d)pomoc nauczycielowi w realizacji danego zadania 1 - 10 

    e)sumienne dyżury uczniowskie (wspomagające dyżury nauczycielskie):  

      -  za tydzień dyżuru 5 

      -  za każdy następny tydzień 2 

    f) za działania, których podjął się uczeń w czasie wolnym od nauki, np.: w czasie ferii, 

wakacji 

5 - 15 

14) Prowadzenie dzienniczka dodatkowych lektur 1 - 5 

15) Za pomoc koleżeńską – w zależności od stopnia 1 - 10 

16) Za pochwałę statutową –  za szczególnie wyróżniającą postawę    10 - 20 
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14. Ustala się następującą  punktację za zachowania negatywne: 

1) Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji „-1” – „-5” 

2) Jedzenie, picie, żucie gumy na lekcji  „-1” – „-3” 

3) Nieporządek na ławce uniemożliwiający uczniowi prawidłową pracę na lekcji  „-1” 

4) Niewłaściwy zachowanie się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły „-5” – „-10” 

5) Niewłaściwe zachowanie na przerwach międzylekcyjnych, przed i po lekcjach na terenie 

szkoły 

„-1” – „-5” 

6) Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia  

   a) lekceważenie obowiązków dyżurnego „-1” – „-5” 

   b)  brak pracy domowej  „-1” – „-3” 

   c) brak niezbędnych przyborów (w tym podręcznika, zeszytu bądź ćwiczeń) „-1” – „-3” 

   d) nieusprawiedliwiona nieobecność na imprezach, uroczystościach i akcjach 

organizowanych przez szkołę 

„-2” 

   e) nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiedzianych sprawdzianach „-5” 

   f) inne (np. niepłacenie składek ustalonych przez klasę lub organizacje szkolne) „-1” – „-3” 

7) Brak stroju galowego na ważnych uroczystościach i apelach „-2” 

8) Złe zachowanie na apelach (podczas hymnu, przemówień, występów artystycznych) „-1” – „-5” 

9) Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku „-1” – „-10” 

10) Celowe zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo) „-5” 

11) Udział bójkach (każdorazowo) „-1” – „-10” 

12) Wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne (każdorazowo)  „-5” 

14) Wielokrotne(ciągłe) dokuczanie i przezywanie (każdorazowo) „-1” – „-5” 

15) Oszustwo (każdorazowo) „-5” – „-20” 

16) Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje lub przynoszenie okryć na lekcję „-1” – „-5” 

17) Działanie (na terenie szkoły) zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczniów „-5” – „-10” 

18) Brak podpisu rodzica pod oceną ze sprawdzianu/testu/pracy klasowej „-2” 

19) Nieprzyniesienie z powrotem sprawdzianu przekazanego do wglądu rodzicom 

(każdorazowo) 

„-2” 

20) Zagubienie sprawdzianu/testu/pracy klasowej „-2” – „-5” 

21) Brak wymaganego  podpisu rodziców, np. pod PSO, informacją, uwagą, propozycją 

oceny, itp.  

„-2” 

22) Nieusprawiedliwiony 1 dzień nieobecności  „-2” 

23) Nieuzasadnione używanie telefonu komórkowego  „-5” 

24) Wychodzenie poza teren szkoły bez zezwolenia (w czasie zajęć i przerw)  „-5” 

 

15. Za uzyskanie dużej liczby punktów ujemnych stosuje się następujące kary: 

1) Upomnienie przez wychowawcę wobec klasy  przy „– 25pkt.” 

2) Upomnienie przez dyrektora wobec klasy przy „– 50pkt.” 

 

16. Jeżeli uczeń popełnia jeden z poniższych czynów, wówczas traci uzyskane punkty i uzyskuje ocenę 

naganną: 

1) wielokrotnie kradnie, 

2) zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza, 

3) notorycznie wagaruje, 

4) szantażuje, dokonuje wymuszeń, jest brutalny, 

5) wchodzi w konflikt z prawem. 
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17. W przypadku naruszenia przepisu art. 63 KN przewiduje się odrębne sankcje (nauczyciel jako 

funkcjonariusz publiczny). 

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania 

 
1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w końcu każdego półrocza na podstawie Zeszytu informacji 

o uczniach oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 

 

2. Wychowawca ma prawo przyznać dodatkowe punkty dodatnie i ujemne (od –10 do +10) na podstawie 

dokonywanych obserwacji i przeprowadzanych rozmów z wychowankami oraz zespołem nauczycieli. 

Przyznanie punktów wychowawca uzasadnia. 

 

3. Wychowawca raz w miesiącu na godzinie wychowawczej analizuje dokumentację dotyczącą zachowania 

i wskazuje na postępy uczniów oraz zachowania, nad którymi powinni popracować. O zachowaniach 

negatywnych rodzice są na bieżąco informowani poprzez kontakt telefoniczny lub wpis do zeszytu 

korespondencji. 

 

4. Przy wystawianiu oceny z zachowania wychowawca uwzględnia uzyskane przez ucznia punkty oraz 

przyjęte kryteria. 

 

5. W przypadku rozbieżności ocen za ostateczną przyjmuje się  wyższą z nich. 

 

6. Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia ustnie, a rodzica przez wpis do zeszytu 

korespondencji, o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej ocenie zachowania na trzy tygodnie przed 

klasyfikacyjnym półrocznym (rocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej, a w przypadku oceny nagannej- 

co najmniej na miesiąc przed klasyfikacją półroczną (roczną). 

 

7. Ocena zachowania, ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie może ulec zmianie, z  wyjątkiem 

sytuacji, kiedy rodzice zgłoszą zastrzeżenia co do trybu uzyskania tej oceny. 

 

8. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od rocznej oceny zachowania 

ustalonej przez wychowawcę, jeśli ocena ta, zdaniem ucznia lub zdaniem rodziców (prawnych opiekunów), 

nie została wystawiona zgodnie z wymienionymi wyżej procedurami. 

 

9. Uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej o stwierdzonej nadpobudliwości 

nie są oceniani negatywnie za zachowanie ujęte w opinii jako typowe dla tychże uczniów. 

 

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

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

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

1. O ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania może ubiegać się uczeń, który 

w trakcie roku szkolnego: 

1) nie został ukarany żadnymi sankcjami przewidzianymi w Statucie szkoły, 

2) nie doprowadził do konfliktu, do rozwiązania którego konieczna była interwencja dyrektora szkoły, 
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3) nie przejawiał zachowań agresywnych, nie stosował przemocy fizycznej lub nie wszedł w konflikt 

z prawem, 

4) podejmował działania pozytywne na rzecz klasy lub szkoły. 

 

2. Tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania jest następujący:  

1) Uczeń, rodzic/prawny opiekun w ciągu 4 dni od momentu otrzymania informacji, składa pisemny 

wniosek do wychowawcy o podwyższenie na określony stopień proponowanej rocznej oceny 

zachowania, dokumentując spełnienie warunków określonych przez szkołę. 

2) Rozpatrzenie pisemnego wniosku przez wychowawcę i stwierdzenie - czy uczeń spełnił wszystkie 

warunki, o których mowa wyżej oraz kryteria oceniania zachowania - następuje w ciągu 2 dni po 

otrzymaniu pisemnego wniosku, po konsultacji z zespołem wychowawczym. 

3) Jeżeli członkowie zespołu wychowawczego większością głosów zgadzają się na podwyższenie oceny 

zachowania, to wychowawca przekreśla poprzednią ocenę i wpisuje nowa (kolorem czerwonym) 

oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców – wpisem do zeszytu korespondencji. 

4) Brak większości głosów wśród członków zespołu wychowawczego powoduje zachowanie 

poprzedniej oceny wystawionej przez wychowawcę. 

5) Z narady zespołu wychowawczego sporządza się notatkę z uzasadnieniem ustalonej oceny – 

przechowywaną w teczce zespołu wychowawczego (kopie w teczce wychowawcy). 

6) Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu do notatki sporządzonej przez zespół wychowawczy. 

7) Przewidywana roczna ocena zachowania może być podwyższona do dnia lub w dniu posiedzenia 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na wniosek wychowawcy klasy. 

8) Jeżeli naruszenie zapisów Statutu i Regulaminu Szkoły nastąpi po końcowym klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Dyrektor szkoły zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy – po uzyskaniu opinii uczniów i zespołu 

nauczycielskiego. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę, zmieniającą uchwałę klasyfikacyjną.  

9) Wychowawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 2 dni od posiedzenia powiadomić ucznia 

i jego rodziców/ prawnych opiekunów (poprzez kontakt telefoniczny i bezpośrednie wezwanie 

rodzica do szkoły) o zmianie oceny zachowania. 

  

Warunki i sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach  

i trudnościach uczniów  w nauce oraz ich zachowaniu 

 
1.Ustala się następujące sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

i trudnościach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu: 

1) wpisywanie ocen do dzienniczków lub zeszytów (przedmiotowych lub ćwiczeń), 

2) przekazywanie rodzicom do wglądu i podpisu prac klasowych oraz ważniejszych sprawdzianów,   

3) spotkania nauczycieli z rodzicami podczas dyżurów wyznaczonych w określonych dniach 

i godzinach,  

4) zebrania wychowawców z rodzicami: 

a) wrzesień – zebrania organizacyjne,  

b) listopad i kwiecień lub maj – wywiadówki śródokresowe (zespołowe i indywidualne omówienie 

postępów w nauce i zachowaniu),  

c) styczeń – zebrania podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w  pierwszym semestrze roku 

szkolnego, 

5) konsultacje indywidualne z nauczycielami bezpośrednio po wywiadówkach śródokresowych oraz 

oddzielnie w wyznaczonych terminach (zgodnie z ustalonym harmonogramem),  

6) korespondencja z rodzicami, 

7) spotkania indywidualne – na prośbę nauczyciela lub wychowawcy. 
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2. Jeżeli rodzic nie mógł uczestniczyć w zebraniu z wychowawcą lub w konsultacjach indywidualnych 

z nauczycielami w wyznaczonych terminach ani podczas  ustalonych dyżurów, może uzyskać  informacje 

o swoim dziecku w innym czasie pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy wychowawcy/ 

nauczyciela i nie zagraża bezpieczeństwu uczniów. 

3. Wychowawca/ nauczyciel ma prawo odmówić rodzicowi rozmowy, gdy wyżej wymienione okoliczności 

nie mogą być spełnione (np. podczas lekcji czy pełnienia dyżuru na przerwie). 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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

ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli prowadzących poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

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

pierwszego półrocza w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyżej, nauczyciele, w miarę 

możliwości, zobowiązani są stworzyć uczniowi szanse uzupełnienia braków. 

 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

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

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Obie oceny mają charakter opisowy. 

 

5. Klasyfikacja roczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych przez nauczycieli prowadzących poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych 

zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

6. Klasyfikacja śródroczna/roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym/rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, które są ocenami opisowymi. 

 

7. Klasyfikację roczną przeprowadza się w terminie jednego tygodnia przed końcem roku szkolnego. 

 

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

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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10. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 

jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

Wniosek należy złożyć w terminie do 3 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

 

11. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

12. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego ma formę zadań praktycznych, nie obejmuje on uczniów realizujących obowiązek nauki poza 

szkołą. Z pozostałych przedmiotów egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

13. 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 (opiekunami prawnymi), którzy mogą – w charakterze obserwatorów – być na nim obecni.  

 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

szkoły. 

 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub 

„nieklasyfikowana”. 

 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna ocena 

klasyfikacyjna jest ostateczna,  natomiast ocena klasyfikacyjna roczna jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 

20 – 27. 

 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

Wniosek o przeprowadzenie takiego egzaminu należy złożyć w terminie 2 dni od egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

 

20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły (w ciągu 

7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych), jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
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21. W przypadku stwierdzenia, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 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, w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, 

informatyki, techniki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego - w formie zajęć praktycznych, 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

22. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w terminie nie później niż 5 dni od  dnia   

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

 

23.W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog (jeżeli w szkole jest), 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

24. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

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

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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Protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych, 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

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

komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

Promocja do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 

klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I – II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu 

roku szkolnego. 

 

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

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5 – 14. 

 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych, albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. Uczeń /rodzic/opiekun prawny powinien złoży wniosek o przeprowadzenie takiego egzaminu 

w terminie 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

 

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

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

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład wchodzą: 

 

1) dyrektor szkoły i wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia dydaktyczne – jako egzaminujący; 

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

 

9. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
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1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

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

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

szkoły, nie później niż do końca września. 

 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13. 

 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej. 

 

14. Przepisy § 13, ust. 20-27 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

od przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.  

 

15. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

17. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

18. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną. 

 

19. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4-14, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

20. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

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

klasach programowo niższych (z uwzględnieniem ust. 18) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych, z zastrzeżeniem §14, ust. 27. 

 

21. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 
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22. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do końcowej 

średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

23. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając 

specyfikę tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

24. Oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe do arkusza ocen wpisuje wychowawca klasy. 

 

25. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową, którzy w klasach IV-VI co najmniej dwa razy 

otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, otrzymują listy gratulacyjne. 

 

Sprawdzian zewnętrzny klas szóstych 
 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu 

w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

na podstawie opinii  publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

publicznej   lub niepublicznej poradni specjalistycznej. 

1) Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy 

szkoły podstawowej. 

2) Opinia, o której mowa w ust. 3, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia przedkładają dyrektorowi 

szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie 

warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

      i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na  podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego 

przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan 

zdrowia. 

 

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do 

sprawdzianu. 

 

5. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia   

specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 

sprawdzianu na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego 

z grupy  przedmiotów objętych sprawdzianem  zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przekłada się przewodniczącemu  szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego o którym w ust. 7. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem 

z niego najwyższego wyniku. 

 

7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb ucznia oraz za organizację 

w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
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1) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem 

sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

2) Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca, z powodu choroby lub 

innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej 

powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. 

3) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, powinni odbyć szkolenie 

w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez komisję okręgową. 

 

8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego: 

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu(lista zawiera imię/ imiona i nazwisko 

ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku 

lekcyjnym), którą przesyła pocztą elektroniczną dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie 

określonym przez niego, nie później jednak niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym 

przeprowadzany jest sprawdzian; 

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzany sprawdzian, zgodnie z przepisami 

bhp;  

3) powołuje pozostałych członków – co najmniej trzech nauczycieli, z których jeden zatrudniony jest 

w innej szkole (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły) – szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub 

zespołu nadzorującego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu; 

4) informuje  przed jego rozpoczęciem, uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu; 

5) nadzoruje przebieg sprawdzianu; 

6) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, uczniów którym mowa w ust. 3; 

7) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub go przerwali, oraz niezwłocznie 

po jego zakończeniu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej wykaz zawiera imię/ 

imiona nazwisko i numer PESEL; 

8) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań, karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie 

dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 

9) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania 

i przebiegu sprawdzianu: 

a) odbiera i sprawdza przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi 

oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzania sprawdzianu w sposób określony 

w procedurach; 

b) w przypadku wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej; 

c) przechowuje i zabezpiecza materiały niezbędne do przeprowadzania sprawdzianu. 

 

8. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów, o których mowa w ust. 3 i  4, czas trwania sprawdzianu można 

przedłużyć  nie więcej niż o 30 minut. 

 

9. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy 

pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzania 

sprawdzianu, nie zostały naruszone. 

1) W przypadku naruszenia pakietów, zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej. 
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2) W przypadku stwierdzenia nienaruszenia pakietów otwiera je w obecności przewodniczących 

zespołów  nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów a następnie przekazuje przewodniczącym 

zespołów nadzorujących odpowiednią ilość pakietów. 

3) Członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi 

uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestawy są kompletne. 

4) Uczeń zgłasza przewodniczącemu braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy 

zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 

5) Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zamieszcza na 

protokole, a uczeń, który zgłosił braki, czytelnie go podpisuje. 

6) Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia 

nadany przez okręgową komisję okręgową; uczeń nie podpisuje zestawu zadań i karty odpowiedzi.  

 

10. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione 

w jednym  kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

 

11. W sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 

12. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego, czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

 

13. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem służby medycznej. 

 

14. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę.  

 

15. W czasie trwania sprawdzianu na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący SZE 

i członkowie Zespołu Nadzorującego oraz obserwator sprawdzianu, o którym mowa w ust. 28. 

 

16. W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie 

komentuje. 

 

17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia/ 

korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub jeżeli uczeń zakłóca 

prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację       

o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza w protokole. 

 

18. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który 

podpisują przewodniczący Szkolny Zespół Egzaminacyjny oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 

 

19. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej, a jego kopią i pozostałą dokumentacją 

sprawdzianu w szkole przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

20. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołanych przez  

dyrektora OKE. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 

 

21. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły(odnotowuje się w arkuszach ocen).  
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22. Wyniki ogólne sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja 

okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. Zaświadczenia te dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom(opiekunom 

prawnym). 

 

23. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzona i oceniona praca jest 

udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 

24. Uczeń lub jego rodzic(opiekun prawny), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym       

terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, 

w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 

25. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę 

szóstą i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, zastrzeżeniem ust. 28. 

 

26. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor 

szkoły składa wniosek w  porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia. 

 

27. Obserwatorami sprawdzianu mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego 

szkołę, szkół wyższych i placówek nauczycieli.   

 

28. Uczeń, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji 

okręgowej, jeżeli uzna, iż w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy prawa. 

 

29. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. 

 

30. W razie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń lub 

z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić   

dany sprawdzian , jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego  sprawdzianu. Unieważnienie może 

nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do 

poszczególnych uczniów. 

 

31. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac 

egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej 

unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

 

32. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej. 

§ 5 

Organy szkoły i ich kompetencje 

1. Podstawowymi organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 
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3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

2. Organy szkoły mają swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji w granicach swoich kompetencji 

określonych ustawą o systemie oświaty oraz wewnętrznymi regulaminami.  

3. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie:  

1) planowania rozwoju szkoły, 

2) opracowania organizacji placówki, 

3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

4) organizacji imprez, uroczystości, konkursów i zawodów, 

5) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły. 

4. Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora 

szkoły lub osoby specjalnie do tego powołanej.  

5. W przypadku spraw, których zakres wykracza poza kompetencje danego organu lub, gdy sprawy 

obejmują kompetencje kilku organów szkoły, zagadnienia te powinny być omawiane z udziałem 

reprezentantów zainteresowanych organów szkoły lub na wspólnych posiedzeniach tych organów.  

6. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej, organy szkoły są zobowiązane do podjęcia 

wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia 

porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić się o pomoc do organu 

prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z ich kompetencjami.   

§ 6 

Dyrektorem szkoły jest nauczyciel, któremu organ prowadzący powierzył to stanowisko. Zasady 

powierzania stanowiska dyrektora określają przepisy ustawy. Dyrektor szkoły: 

1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz: 

1) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

3) współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego. 

2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i wstrzymuje 

wykonanie  uchwał  niezgodnych z przepisami prawa, a w szczególności: 

1) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

2) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy 

rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, kieruje ich 

realizacją oraz składa okresowe sprawozdania z ich realizacji, a Radzie Rodziców udziela informacji 

o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 
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4) przydziela, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, nauczycielom prace i zajęcia w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne, 

5) na wniosek nauczyciela (zespołu nauczycieli), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza 

do użytku szkolnego programy nauczania, 

6) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych oraz zobowiązuje wychowawców do zebrania, na trzy dni przed dniem wolnym, od 

rodziców (prawnych opiekunów) oświadczeń o potrzebie zorganizowania dla uczniów z zajęć 

opiekuńczych. 

3. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie. 

4.  Organizuje proces edukacyjny: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

2) przygotowuje arkusz organizacyjny za każdy  rok szkolny, 

3) podaje do publicznej wiadomości w terminie do 15 czerwca informację o Szkolnym Zestawie 

Programów Nauczania i Szkolnym Zestawie Podręczników obowiązujących w szkole, 

4) odpowiada za właściwą organizację przebiegu sprawdzianu przeprowadzanego w szkole, 

5) dokonuje oceny pracy nauczyciela, 

6) organizuje wyposażanie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

7) motywuje nauczycieli do innowacji i podnoszenia kwalifikacji. 

5. Podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku szkolnego: 

1) prawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

2) prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego, 

3) przyjmuje uczniów spoza obwodu,  

4) wydaje decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, 

5) zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza lub poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

6) organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

7) organizuje indywidualny tok nauki, 

8) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego 

poza szkołą, 

6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników nie 

będących nauczycielami:  

1) zgłasza organowi prowadzącemu wnioski w sprawach: zatrudniania, wynagrodzenia, awansowania, 

nagradzania, wyróżniania i karania oraz odznaczeń państwowych nauczycieli, 

2) zawiera umowy o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły oraz załatwia ich sprawy 

osobowe, 

3) przyznaje nagrody dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom, 

4) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami, 

5) zarządza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem. 
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§ 7 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, zobowiązanym do realizacji zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez 

względu na wymiar czasu pracy. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń lub organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły.  

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 

w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego 

lub organu sprawującego nadzór, z inicjatywy dyrektora lub na wniosek co najmniej 1/3 jej członków. 

Zebrania plenarne rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. Rada pedagogiczna może pracować 

w ramach powołanych - zespołów problemowych. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który:  

1) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków terminie i porządku spotkania zgodnie z regulaminem rady. 

2) nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające 

z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

5.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie zmian w statucie szkoły oraz regulaminach wewnątrzszkolnych, 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu 

przez Radę Rodziców, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym projekt arkusza organizacyjnego i tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

2) programy z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem 

ich do użytku w szkole przez dyrektora, 

3) projekt planu finansowego szkoły, 

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

5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

i opiekuńczych,  

6) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć 

wychowania fizycznego w klasach IV- VI, 



 36 

7) brak promocji ucznia klasy  I - III i pozostawienie go w tej samej klasie bez konieczności uzyskania 

zgody  poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

8) kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, 

9) pracę dyrektora szkoły - w tym celu Rada Pedagogiczna wybiera przewodniczącego tej części obrad 

i opracowuje pisemną opinię pracy Dyrektora, którą podpisują wszyscy członkowie Rady 

(w opracowaniu opinii nie bierze udziału Dyrektor szkoły). 

7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały 

dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

8. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora 

szkoły ze stanowiska. W takich przypadkach organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. 

10. Rada Pedagogiczna  ustala regulamin swojej działalności.  

11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane elektronicznie i w formie papierowego wydruku.  

Protokoły w określonym terminie sporządza wybrany spośród członków rady protokolant. Protokoły 

podpisuje przewodniczący i protokolant. Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z ich treścią 

i zgłoszenia ewentualnych poprawek. O wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu Rada decyduje 

większością głosów. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu w głosowaniu jawnym. 

Protokoły należy udostępnić upoważnionym przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

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

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

§ 8 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.  

2. W skład rady rodziców szkoły wchodzą pojedynczy przedstawiciele trzyosobowych rad klasowych 

wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

1) W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

2) Wybory przeprowadza się w każdej klasie na pierwszym spotkaniu w każdym roku szkolnym.   

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracującym z Dyrektorem szkoły, 

Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami 

i instytucjami. 
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5. Rada rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencje Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu 

profilaktyki, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego na dany rok kalendarzowy składanego przez Dyrektora 

szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

określa regulamin.  

§ 9 

1. W szkole  działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Uczniowie poszczególnych klas wybierają spośród siebie trzyosobowe samorządy klasowe składające się 

z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

5. Pracami samorządu kieruje Rada Samorządu, która jest wybierana spośród wszystkich uczniów. Rada 

Samorządu jest reprezentantem ogółu uczniów wobec pozostałych organów szkoły. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,  

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego,  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu. 

7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy klas udzielają pomocy organizacyjnej 

i merytorycznej samorządom, którymi się opiekują. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Samorządu  może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek uczniowskich oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa 

regulamin.  
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Organizacja szkoły podstawowej  

§ 10 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, z którymi w danym  roku 

szkolnym  realizowane są wszystkie zajęcia edukacyjne określone szkolnym planem nauczania i szkolnym 

zestawem programów. 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego, języków obcych i informatyki 

oraz zajęciach, na których z treści programu nauczania wynika taka konieczność – za zgodą organu 

prowadzącego. 

3. Podział na grupy jest konieczny na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach (chłopców i dziewcząt) liczących od 12 do 26 

uczniów.  

5. W szkole tworzy się oddziały przedszkolne: dla dzieci sześcioletnich realizujące program rocznego 

obowiązkowego przygotowania  przedszkolnego oraz dla dzieci pięcioletnich, które mają do niego prawo ze 

względu na możliwość wcześniejszego podjęcia edukacji szkolnej.  

5.1 Za zgodą nauczyciela do oddziału przedszkolnego umożliwia się przyjmowanie czterolatków 

urodzonych w pierwszej połowie danego roku.  

5.2 Liczba dzieci w poszczególnych  oddziałach nie powinna przekraczać 25 osób. 

5.3 szczegółowe zasady organizacji wychowania, nauczania i opieki w oddziałach przedszkolnych określa 

Regulamin oddziałów przedszkolnych zgodny z przepisami w sprawie ramowego statutu publicznego 

przedszkola.  

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. Niektóre zajęcia lekcyjne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych. 

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala 

zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, 

informatycznych,  nauczanie języków obcych czy kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza 

systemem  klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

8. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, na wniosek ich rodziców 

(prawnych opiekunów). 

1) życzenie wyrażone jest w najprostszej formie w klasie pierwszej,  nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione, 

2) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne, 

3) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub 

zwierzchników kościołów, w przypadku innych wyznań, 

4) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie pełni obowiązków wychowawcy klasy, 
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5) nauczyciel ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając 

z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania, 

6) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego, 

7) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo w klasach I - VI, 

a w oddziałach przedszkolnych 2 x 30 minut tygodniowo, 

8) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę i  wyrażona jest 

stopniem, 

9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wlicza się do średniej ocen, ale  nie ma 

wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,  

10)  uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują 2-3 kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych 

w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, 

11)  nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

§ 11 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ustalony ogólny tygodniowy czas zajęć.  

2. Czas trwania zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć. 

§ 12 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców lub 

organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do 

potrzeb uczniów w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez wychowawcę świetlicy.  

2. Świetlica zorganizowana jest w oparciu o możliwości finansowe szkoły, przydzielone przez organ 

prowadzący. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 26. 

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w 

nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.  

4. Do zadań świetlicy należy:  

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oczekującym na lekcje lub transport do domu po 

zakończonych zajęciach pozalekcyjnych,  

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej 

pracy umysłowej, organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej w pomieszczeniach i 

na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,  

4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyku higieny i czystości,  

6) rozwijanie samodzielności. 

5. Świetlica pracuje w oparciu o wewnętrzny regulamin świetlicy.  
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§ 13 

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

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców i uczniów. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice, absolwenci 

i studenci odbywający praktyki w szkole. 

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

1) gromadzenie  i opracowanie zbiorów; 

2) udostępnianie  księgozbioru i innych źródeł informacji; 

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu. 

5.1  Zadania nauczyciela – bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej obejmują: 

1) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji; 

2) realizację programu edukacji czytelniczo- medialnej; 

3) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie analiz 

współzawodnictwa dla potrzeb rady pedagogicznej; 

4) organizowanie współzawodnictwa czytelniczego, inspirowanie czytelnictwa oraz różnych form 

wizualnej informacji o książkach. 

5.2 W zakresie prac organizacyjno- technicznych: 

1) gromadzenie, opracowanie, katalogowanie księgozbioru i innych nośników informacji oraz 

prowadzenie dokumentacji majątkowej; 

2) zakupy, konserwacje i selekcję zbiorów; 

3) opracowanie regulaminu biblioteki i czytelni; 

4) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki. 

6.  Zbiory biblioteki szkolnej uzupełniane są poprzez zakupy nowych publikacji z budżetu szkoły, prowizji 

wydawnictw bądź księgarni, dotacji Rady Rodziców oraz innych ofiarodawców.  

7.1 W bibliotece dostępne jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  służące do celów 

edukacyjnych, tzn. do poszukiwań materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, rozszerzenia 

wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów przedmiotowych i tematycznych, do 

wykonywania przez uczniów dodatkowych prac oraz projektów edukacyjnych, do tworzenia dokumentów 

organizacji działających w szkole. 

7.2 Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły. 

7.3 Opiekun pracowni ICIM zobowiązany jest do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania 

zabezpieczającego uczniów przed dostępem do treści zagrażających prawidłowemu rozwojowi 

psychicznemu uczniów.  
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7.4  Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określa regulamin ICIM.  

§ 14 

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

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnego planu nauczania do dnia 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę  do dnia 25 maja danego  

roku.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę uczniów, pracowników szkoły, 

w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Termin rozpoczynania oraz kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Decyzję dotyczącą 

konkretnej daty zakończenia pierwszego półrocza i rozpoczęcia drugiego podejmuje dyrektor szkoły na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizującej pracę dydaktyczno-wychowawczą w danym roku szkolnym.  

§ 15 

Szkoła może przyjmować słuchaczy z instytucji kształcenia nauczycieli, studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego między dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą -  z poszczególnymi nauczycielami, a instytucją 

kształcenia nauczycieli lub uczelnią wyższą. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 16 

1. W szkole dyrektor zatrudnia  nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi.  

2. W szkole, która  liczy co najmniej 12 oddziałów za zgodą organu prowadzącego tworzy się 

wicedyrektora.  

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, ich kwalifikacje oraz zasady zatrudniania  

określają odrębne przepisy. 

                                                                § 17 

1. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. Organ prowadzący szkołę oraz dyrektor są 

zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone jego kompetencje. 

2.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość 

tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej 

na harmonijnej realizacji zadań nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 
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2.1 Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich 

stan psychiczny. 

2.2 Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez. 

2.3 Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne w salach, w których prowadzi 

zajęcia; reaguje na bieżąco na przejawy niszczenia mienia szkolnego  i uczniowskiego. 

2.4 We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym 

i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

2.5 Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu 

metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia.  

2.6 Nauczyciel opracowuje  plan dydaktyczny (wynikowy lub inny), biorąc pod uwagę podstawę 

programową oraz możliwości i potrzeby powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy w celu 

osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji. 

2.7 Nauczyciel odpowiada za pełną realizację podstawy programowej w zakresie nauczanego przedmiotu. 

2.8 Systematycznie realizuje zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i  Szkolnego 

Programu Profilaktyki.  

3. Do zadań nauczyciela należy pełna realizacja przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza  postanowień 

ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, a w szczególności: 

1) przestrzeganie zapisów statutowych i zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym, 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego  zgodnie z zasadami nauk pedagogicznych 

i najnowszymi osiągnięciami współczesnej dydaktyki, 

3) stosowanie  indywidualizacji  w  procesie  kształcenia, 

4) udzielanie  uczniom wszelkiej możliwej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej. 

6) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

7) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu  nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

8) częste kontrolowanie i ocenianie wiadomości i umiejętności zgodnie z zasadami bezstronności, 

obiektywizmu, jawności oraz sprawiedliwego traktowania uczniów, systematyczne wystawianie 

stopni cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,  

9) informowanie  uczniów o przewidywanych dla nich ocenach okresowych i rocznych zgodnie z WSO, 

10)  pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z harmonogramem, 

11)  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę, 

12)  wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
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13)  promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień oraz 

ochrony zdrowia ucznia przed zachowaniami ryzykownymi, 

14)  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów (zgodnie z art. 42, ust.2 pkt 2 KN). 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) opracowania autorskich programów nauczania i wychowania, 

2) innowacji i eksperymentów pedagogicznych po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Radę 

Pedagogiczną; 

3) wyboru realizowanego przez siebie programu nauczania zgodnego z podstawą programową, 

4) wyboru podręczników lub pakietów edukacyjnych, środków dydaktycznych i metod kształcenia 

uczniów, 

5) konsultacji z pracownikami instytucji doradztwa pedagogicznego, 

6) korzystania z publikacji pedagogicznych zakupionych  do biblioteki szkolnej. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycieli, którego zadaniem 

jest: 

1) ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, 

2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych, 

3) ustalanie indywidualnego programu nauczania, 

4) wnioskowanie o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno -pedagogicznej, 

5) omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń, 

6) opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6. Nauczyciele mogą tworzyć także zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo- 

zadaniowe. 

6.1 Pracą zespołu  kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora.  

6.2 Cele i zadania zespołu  przedmiotowego obejmują:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie 

wyboru programów nauczania,  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania,  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli,  

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu wyposażenia,  

5) wspólne opiniowanie przygotowanych   autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

nauczania. 

7. Nauczyciel przedmiotu prowadzi dokumentację, która powinna zawierać:  

1) podstawę programową realizowanego przedmiotu,  

2) program nauczania,  

3) standardy  wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu  po szkole podstawowej,  
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4) wykaz  realizowanych ścieżek edukacyjnych,  

5) plan dydaktyczny lub wynikowy z naniesionymi zagadnieniami z programu naprawczego, 

6) przedmiotowy system oceniania,  

7) indywidualne plany pracy z uczniami o obniżonych lub dostosowanych wymaganiach edukacyjnych. 

§ 18 

1. Dyrektor  powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanym dalej wychowawcą. 

1.1 Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca  

opiekował  się  tymi  samymi  uczniami przez cykl edukacyjny (kl. I- III, kl. IV- VI) chyba, że  Rada 

Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel 

wniesie stosowną prośbę o zmianę decyzji dyrektora odnośnie powierzenia mu wychowawstwa. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) inspirowanie  i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy jego uczniami a innymi 

członkami społeczności uczniowskiej, 

4) wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, 

5) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, 

6) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, 

7) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

3. W celu realizacji zadań wychowawca powinien:  

1) otaczać  indywidualną  opieką  każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki 

życia i nauki, 

2) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, 

zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego, 

3) współdziałać z nauczycielami uczącymi w danej klasie, koordynować działania wychowawcze 

wobec ogółu  uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz uczniów z trudnościami 

i niepowodzeniami, 

4) utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo – wychowawczych ich  dzieci, wspomagać  działania  wychowawcze domu, zapobiegać 

patologiom oraz włączyć rodziców w życie klasy i szkoły, 

5) systematycznie  śledzić  postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich 

rodziców; 

6) dbać o systematyczne  uczęszczanie  uczniów  na zajęcia (każda nieobecność ucznia w szkole musi 

być usprawiedliwiona przez rodzica), 

7) zapoznać rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, w tym z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających 

i poprawkowych, 

8) powiadamiać  rodziców  ucznia o przewidzianej dla niego okresowej lub rocznej ocenie 

niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru, 
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9) zapoznać wychowanków z zatwierdzonymi ocenami dydaktycznymi i zachowania w  następnym 

dniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

10) współpracować  z  pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowanków, 

11) organizować spotkania z rodzicami zgodnie z ustalonym   harmonogramem. 

4. Wychowawca wypełnia określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej 

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 

5. Wychowawca ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających wychowawczą działalność szkoły. 

6. Nauczyciel – wychowawca   posiada teczkę wychowawcy, która powinna zawierać: 

1) wykaz uczniów danej klasy,  

2) plan pracy wychowawczej, uwzględniający obowiązujące na dany rok szkolny priorytety  MEN, 

WKO, szkoły oraz zadania do realizacji zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym 

i Szkolnym Programie Profilaktyki ,  

3) tematykę godzin wychowawczych,  

4) wykaz uczniów z opiniami, orzeczeniami  PPP,  

5) skład samorządu klasowego i klasowej rady rodziców,  

6) wykaz uczniów korzystających z pomocy materialnej i stypendialnej,  

7) wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne,  

8) rozliczenia finansowe klasy,  

9) dokumenty potwierdzające kontakty osobiste lub listowne z rodzicami,  

10) inne dokumenty niezbędne w pracy wychowawcy klasowego, tj. wybrane fragmenty  WSO, 

harmonogram działań profilaktycznych, regulamin wycieczek szkolnych, instrukcja postępowania  

podczas  ewakuacji ,  procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

przestępczością i demoralizacją,  dokumenty  dostosowania wymagań dla uczniów posiadających 

opinie PPP. 

7. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I – III oraz klas IV – VI tworzą  zespoły  wychowawcze, 

których  pracami  kierują przewodniczący zespołów wychowawczych powołani przez Dyrektora. 

7.1 Do zadań zespołów wychowawczych należy: 

1) współdziałanie w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki,  

2) opracowanie kryteriów oceniania zachowania i ich ewaluacja,  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dotyczącego spraw wychowawczych,  

4) współpraca z pedagogiem, dyrekcją oraz  rodzicami,  

5) podejmowanie działań zaradczych w stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze 

(oraz mających słabe wyniki w nauce),  

6) opracowanie planu pracy na każdy rok szkolny (semestr),  

7) systematyczne dokumentowanie podejmowanych działań w formie protokołów,  

8) podsumowanie realizacji planu pracy za rok szkolny. 

                                                        § 19 

1. Działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły wspomaga pedagog szkolny, do zadań którego  należy 

w szczególności: 
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom  pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno–wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego 

szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem nauczycieli oraz 

rodziców, 

5) wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, 

6) podejmowanie działań  na  rzecz zorganizowania  opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą  i profilaktyczną szkoły, 

8) badanie  i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych, 

9) dokonywanie  okresowej  oceny  sytuacji  wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

10) badanie  przyczyn  niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod 

przeciwdziałania im, 

11) współpraca z poradnią w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno- 

pedagogicznego, 

12) prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach 

indywidualnych kontaktów i zebrań z rodzicami, 

13) organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego, 

14) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

15) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie 

niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, 

16) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich, 

17) przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z upośledzeniem umysłowym, 

kalectwem czy przewlekłą chorobą.  

2. Pedagog szkolny  prowadzi dokumentację wynikającą z zakresu jego obowiązków: 

1) roczny plan pracy; 

2) dziennik; 

3) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej; 

4) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej. 

3. Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły. 

§ 20  

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona poprzez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania;  

2) Szkolny Zestaw Podręczników; 

3) Program Wychowawczy Szkoły; 

4) Szkolny Program Profilaktyki. 
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2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania tworzą programy dopuszczone do użytku w szkole przez 

dyrektora na wniosek nauczyciela (zespołu nauczycieli) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Szkolny Zestaw Podręczników (Pakietów edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych)  tworzą 

podręczniki (pakiety) wybrane przez nauczycieli  z listy  dopuszczonych do użytku szkolnego  do  przez 

MEN. 

4. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego. 

§ 21 

1. Nauczyciele szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania 

i opieki. 

2. Rodzice mają prawo uzyskiwania pełnej informacji o dziecku i jego problemach, porad w sprawach 

wychowawczych i dalszego kształcenia swoich dzieci od nauczycieli i w poradniach psychologiczno - 

pedagogicznych. 

3. Rodzice mają prawo zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi, regulaminem oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, kryteriami ocen zachowania, planem wychowawcy klasy oraz 

innymi postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.  

4. Współdziałanie nauczyciela i rodzica odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa 

i rozumienia racji obu stron. 

5. Współdziałanie zapewnia rodzicom:  

1) znajomość zadań i zamierzeń klasy oraz szkoły, 

2) znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego, 

3) uzyskiwanie bieżących informacji na temat swego dziecka, 

4) porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka. 

6. Formy współdziałania rodziców ze szkołą określa procedura współpracy z rodzicami. 

Uczniowie szkoły podstawowej  

§ 22 

1. Do oddziału zerowego przyjmuje się 6-latków, a do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej 

przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku 

szkolnego. 

 

2. Obowiązkowi szkolnemu w szkole podstawowej podlegają w normalnym trybie dzieci w wieku od 7 do 

13 lat. Dzieci 6-letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

  

3. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci sześcioletnie,  u których 

przeprowadzono analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)  lub 

posiadające opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.  
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4. Do oddziału przedszkolnego dzieci młodszych przyjmowane są głównie 5-latki, które  w następnym roku 

szkolnym mogą podjąć naukę w klasie pierwszej oraz 4-latki urodzone w pierwszej połowie danego roku 

szkolnego. 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny 

może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. 

 

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie 

dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.  

 

8. Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się:  

  

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w 

odpowiedniej klasie są miejsca. 

 

9. Do   klasy programowo wyższej w sześcioletniej  szkole  podstawowej  przyjmuje się ucznia na          

podstawie: 

 

1) świadectwa  ukończenia  klasy  niższej  oraz  odpisu lub uwierzytelnionej kopii arkusza  ocen  

wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych   wyników    egzaminów    klasyfikacyjnych,   przeprowadzonych   na zasadach  

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego przez szkołę w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki 

szkolnej ucznia. 

  

10. Różnice programowe  z  przedmiotów  objętych  nauką  w klasie, do której uczeń przechodzi są  

uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów. 

 

11. Na wniosek rodziców  obowiązek szkolny może być realizowany poza szkołą na podstawie zezwolenia 

dyrektora uwzględniającego warunki określone w ustawie. 

 

12. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas  szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych 

przez szkołę. Dziecku takiemu nie ustala się oceny  zachowania.   

 

13. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. 

 

14. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci, mieszkające 

w obwodzie szkoły oraz powiadamia odpowiednie placówki o spełnianiu obowiązku szkolnego przez  

uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły. 
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15. Niespełnianie  obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. Przez niespełnianie obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie 1 miesiąca.  

 

16. Po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku 

szkolnego dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego o wszczęcie egzekucji administracyjnej.  

§ 21 

1. Uczeń szkoły podstawowej ma prawo do: 

 

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

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

wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności, 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły,  światopoglądowych,  religijnych – 

jeśli nie narusza tym godności innych osób, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz przestrzegania ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce i zachowaniu, 

7) rzetelnej informacji o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania oraz 

wymogach programowych, jakie winien spełniać na daną ocenę, 

8) odwołania się od oceny zgodnie z ustalonym trybem, 

9) egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego, 

10)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

11)  korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów, 

12)  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  i rozrywkowej zgodnie z potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi szkoły, pod opieką  wychowawcy w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, 

13)  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

14)  wyłaniania w demokratycznych wyborach członków Samorządu Klasowego i aktywu Samorządu 

Uczniowskiego, 

15)  korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce, 

16)  opieki socjalnej  w trudnej sytuacji materialnej, 

17)  dochodzenia swoich praw przedstawiając wniosek osobiście lub za pośrednictwem rodziców 

nauczycielowi, wychowawcy czy dyrektorowi szkoły. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach praw ucznia broni Rzecznik Praw Ucznia lub wyznaczony wizytator 

Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  

§ 22 

Uczeń ma  obowiązek  przestrzegania  postanowień  zawartych  w  statucie, a  zwłaszcza powinien: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, sumiennie się do nich 

przygotowywać,  

2) pracować rzetelnie i sumiennie nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności,  

3) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, przestrzegać punktualności oraz ustalonych 

zasad zachowania się w czasie  trwania zajęć edukacyjnych, 
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4) przedstawiać sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych osób w szkole i poza 

szkołą, 

5) szanować poglądy i przekonania oraz godność drugiego człowieka, 

6) przeciwstawiać się złu, 

7) dbać o kulturę słowa, przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego, 

8) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegać uzależnieniom, 

9) dbać o higienę osobistą i estetykę wyglądu,  

10)  przestrzegać noszenia  stroju  szkolnego, 

11)  usprawiedliwiać opuszczone godziny zgodnie z przyjętymi procedurami w ciągu 7 dni, 

12)  dbać o honor i tradycje szkoły, szanować symbole narodowe i szkolne, przestrzegać ceremoniału 

szkolnego, 

13)  okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły poprzez społecznie akceptowane formy, 

14)  właściwie zachowywać się wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów, 

15)  podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej            

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

16)  współdziałać z kolegami w realizacji zadań klasowych i być współodpowiedzialnym za wyniki  jej 

pracy, 

17)  troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, za uszkodzenia spowodowane świadomie 

odpowiadać materialnie,   

18)  starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły oraz chronić środowisko naturalne, 

19)  przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły, 

20)  nosić strój szkolny. 

20.1  Strój galowy. 

1) Dziewczęta obowiązuje: 

a) biała bluzka, ewentualnie ciemny sweter bądź rozpinana bluza, 

b) spódnica czarna lub granatowa zakrywająca uda, czarne lub granatowe spodnie. 

2) Chłopców obowiązuje: 

a) biała koszula, ewentualnie garnitur, ciemny sweter bądź rozpinana bluza, 

b) spodnie czarne lub granatowe. 

20.2   Strój sportowy. 

1) Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje: 

a) biała, bawełniana koszulka z krótkim rękawem, 

b) czarne sportowe spodenki, 

c) elementy dresu sportowego, 

d) obuwie z podeszwą antypoślizgową. 

2) Dopuszcza się strój sportowy wzorowany na stroju piłkarskim. 

3) Na zawodach sportowych obowiązuje szkolny strój reprezentacyjny. 

     20.3 Codzienny strój szkolny: schludny, czysty, wyprasowany, stosowny do miejsca, czasu i okoliczności 

(ma odzwierciedlać wpajane przez szkołę wartości i postawy).  Nie dopuszcza się noszenia bluzek 

odkrywających ramiona, plecy, brzuch oraz spódniczek mini (kl.4-6). 

    20.4  Wygląd ucznia. 

1) Włosy: 

a) czyste,  uczesane, 

b) nie farbowane, 

c) włosy długie powinny być związane lub estetycznie upięte. 
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2) Ozdoby. Uczniowie nie noszą: 

a) biżuterii – kolczyków o niebezpiecznych kształtach oraz innych dodatków do stroju 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (dopuszczalny łańcuszek z medalikiem, 

a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach), 

b) tipsów, nie malują paznokci oraz nie stosują makijażu. 

20.5 Niedopuszczalne jest noszenie jakiejkolwiek biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego oraz 

zawodach sportowych. 

20.6  Zasady noszenia stroju. 

1) Strój galowy obowiązuje: 

a) w uroczyste dni apelowe (uroczystości szkolne, międzyszkolne, święta państwowe), 

b) na sprawdzianie zewnętrznym OKE klas szóstych oraz wewnętrznym klasy trzeciej. 

 

2) Strój codzienny obowiązuje każdego dnia z wyjątkiem ww. dni oraz  dyskotek, na których    

dopuszczalny jest strój dowolny, nie łamiący przyjętych zasad obyczajowych. 

3) Na terenie budynku szkolnego zakazuje się noszenia wierzchniego okrycia, bluz z kapturem na 

głowie oraz czapek  lub innego rodzaju nakryć głowy. 

§ 23 

1. Uczniom nie wolno korzystać  z telefonów komórkowych  i  innych urządzeń  elektronicznych  na  

zajęciach  lekcyjnych, pozalekcyjnych  oraz  uroczystościach szkolnych ani dokonywać rejestracji obrazu 

lub dźwięku na terenie szkoły podczas przerw. 

 

2. Nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne, gdy uczeń używa ich 

w ww. sytuacjach i przekazać w depozyt dyrektorowi do momentu odbioru urządzenia przez rodzica 

(prawnego opiekuna) ucznia. 

 

3. Uczniom nie wolno umieszczać w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) informacji, zdjęć 

i filmów dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Odbywać się to może tylko za 

zgodą dyrektora i osób będących przedmiotem tych działań. 

 

§ 24 

1. Uczniowie (grupa uczniów, zespół klasowy) mogą być nagradzani, w zależności od możliwości szkoły 

za: 

1) wyróżniające zachowanie  i bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez szkołę i poza nią oraz 

w zawodach sportowych, 

3) wzorową postawę, 

4) godne reprezentowanie szkoły, 

5) wzorową frekwencję. 

2. Formy nagradzania: 

1) pochwała wychowawcy  wobec uczniów danej klasy, 

2) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) pochwała pisemna do rodziców, 
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4) dyplom uznania, certyfikat, 

5) list gratulacyjny do rodziców, 

6) nagrody książkowe lub rzeczowe. 

3. Nagrody rzeczowe mogą być finansowane z budżetu szkoły, ufundowane przez Radę Rodziców oraz 

sponsorów. 

§ 25 

1. Uczeń może być karany za łamanie postanowień statutu szkoły, a w szczególności za: 

1) zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 

2) umyślne spowodowanie strat materialnych w budynku szkoły i na zewnątrz, 

3) działanie szkodzące zdrowiu własnemu i rówieśników. 

2. Przewiduje się następujące kary:  

1) upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy, 

2) upomnienie dyrektora szkoły, 

3) nagana dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej, 

4) prace porządkowe na rzecz szkoły lub klasy, w przypadku szkód wyrządzanych umyślnie przez 

ucznia 

5) wezwanie rodziców na rozmowę z dyrektorem, 

6) pisemne powiadomienie rodzica o nagannym zachowaniu ucznia, 

7) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

8) przeniesienie do równoległej klasy. 

3. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, w przypadku rażącego łamania postanowień statutu, a szczególnie:  

1) zachowań powodujących zagrożenie utraty zdrowia lub życia poszkodowanych 

2) działań wywierających szczególnie szkodliwy wpływ na uczniów, 

3) czynów zagrożonych karami kodeksu karnego, 

4) umieszczania w środkach masowego przekazu (Internecie) informacji, zdjęć i filmów dotyczących 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy. 

4.  O zastosowanych karach  rodziców informuje wychowawca. 

5. Od zastosowanej wobec ucznia kary przysługuje w terminie 3 dni prawo odwołania do Dyrektora Szkoły 

przez ukaranego ucznia lub jego rodziców. Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni. Decyzja dyrektora 

jest ostateczna. Jeśli kwestionowana jest kara wymierzona przez Dyrektora Szkoły, sprawę rozpatruje 

i decyzje podejmuje Rada Pedagogiczna. Decyzja rady jest ostateczna. 

6. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby – nie dłuższy niż pół roku – po uzyskaniu 

poręczenia wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej. 

Postanowienia końcowe 

§ 26 
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1. Szkoła używa innych pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 

statutu. 

3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkoły.  

1)  Na  sztandarze po jednej stronie znajduje się godło państwowe, a na drugiej rozłożona książka 

i biała róża - symbole związane z Kornelem Makuszyńskim, 

2)  Tekst hymnu szkolnego 

I. I  W dziwnym świecie ludzkich spraw, pośród krzywd, przemocy, praw; 

II.  Niech nauką będzie nam, kornelowski kodeks ten.  

III. Ref.: Uwierz w dobroć ludzkich serc, promuj uśmiech w każdy dzień; 

IV.        Przyjaźń, miłość wokół siej, optymistą zawsze bądź. 

V. II By świat lepszy dla nas był, krąg przyjaźni szerzmy wciąż; 

VI.     Biała róża z rąk do rąk, niech przenosi radę tę. 

3)  Akademie z okazji świąt państwowych i szkolnych odbywają się wg ustalonego ceremoniału: 

1) wprowadzenie sztandaru, 

2) hymn państwowy, 

3) przemówienie okolicznościowe, 

4) hymn szkolny, wyprowadzenie sztandaru,  

5) część artystyczna. 

§ 27 

1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła jest jednostką budżetową. 

3. Zasady i formy prowadzenia gospodarki finansowej szkoły określa ustawa o finansach publicznych. 

1) W szkole funkcjonuje rachunek dochodów własnych. 

2) Szkoła może otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce 

finansowej w jednostkach budżetowych.  

3) Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

obsługę finansową i gospodarczą szkoły.  

4. W szkole może być prowadzony sklepik uczniowski, wydawane gazetki szkolne i prowadzona ich 

sprzedaż oraz różne formy zajęć praktycznie nauczających zasad ekonomi i rynku. Działalność ta musi 

być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów prowadzone 

przez podmioty spoza szkoły. 

§ 28 
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1. W sprawach statutowo nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności 

zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie akty prawne i rozporządzania MEN. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w sytuacji, gdy: 

1)  z inicjatywą wystąpi organ szkoły, 

2) zmianie ulegną przepisy nadrzędne. 

3. Zmian w Statucie dokonuje się na podstawie Uchwał Rady Pedagogicznej. 


