
Statut Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski 

 Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe          

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327  oraz   

z 2021 r. poz. 4 i 1237) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz               

z 2021 r. poz. 4) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 lutego 2019 r.              

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli            

( Dz.U. z 2019 r.poz.502) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. poz. 356 , z 2018 r. poz. 1679 oraz z 2021r.poz.1533 )  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia  2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ( Dz.U. z 2019 r. poz.639, z 2020 

r. poz. 1008 oraz  z 2021 r. poz. 1534) 

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach        

( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.983) 

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie 

zasad  organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach     ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1280) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego   2019 r. w sprawie  

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych                           

(Dz.U. z 2019 r. poz. 373 ) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty                            

( Dz.U. z 2020 r. poz. 1361) 



13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1646, z 2019 r. poz. 1664) 

14.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1616, z 2020 r. 

poz.1537 oraz z 2021 r. poz. 1571) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                            

( Dz.U. z 2017 r. poz. 1322) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (D.U. z 2020 r. poz.1309)  

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641) 

18. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego                      

(Dz.U. z 2019 r. poz. 325) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 493, z późn. zm.).  

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i  1386.) 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszała Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych 

Zdunach jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie 

przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Nowe Zduny 88 ,99-440 Zduny.  

3. Szkoła działa na podstawie obowiązującego prawa. 

4. W skład szkoły wchodzą: 

a) Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszała Polski 

Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach . 

b) Oddział przedszkolny 3-5-latków przy Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach z siedzibą  w Złakowie Borowym. 

c) skreślony 

d) Do obwodu szkoły należą miejscowości: Zduny, Nowe Zduny, Dąbrowa, Zduńska 

Dąbrowa, Jackowice, Łaźniki, Strugienice, Wierznowice, Urzecze, Maurzyce, Pólka, 

Retki, Złaków Borowy, Złaków Kościelny, Nowy Złaków, Zalesie.  

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zduny. 

6. Siedzibą organu prowadzącego są Zduny 1c, 99-440 Zduny. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.  

 



 

Rozdział 2 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 2 

 

1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu 

wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,w szczególności: 

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły. 

2) Umożliwia poznanie i rozumienie świata. 

3) Umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie  

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

4) Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

      5) Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią. 

      6) Zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub  

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.  

7) Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

8) Promuje zdrowy tryb życia. 

9)  Zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki. 

10) Gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 

11) Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego jako jedną z form działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły.  

 



2. Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, w szczególności poprzez: 

1) Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego  

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata  

poprzez obchody ważnych rocznic narodowych, wycieczek do miejsc pamięci narodowej,  

   organizowanie akademii rocznicowych. 

2) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne. 

3) Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły; 

4) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  

i opieki. 

5) Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

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

kołach zainteresowań. 

6) Umożliwianie pełnego rozwoju osobowości uczniów, udział w spektaklach teatralnych, 

seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych 

zajęciach sportowych prowadzonych w hali sportowej, sali gimnastycznej lub innych obiektach 

sportowych. 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi w przedszkolu i szkole  

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                                      

i edukacyjnych dziecka/ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka/ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności  językowych, 

8) z choroby przewlekłej, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i  kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 



4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne  oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

7) warsztatów, 

8) porad i konsultacji. 

5. W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ,a    także      

w   formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne  oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

 

6. Szkoła współdziała z rodzicami dziecka/ucznia  w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez 

udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń. 

 

7. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.        

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w 

tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w 

Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski 

do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami. 

8.Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 



9.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

10.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

11.W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie 

zestawu programów nauczania, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu 

kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. Dyrektor 

może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na 

wniosek zespołu.  

12.Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie 

organizowania ewentualnej działalności innowacyjnej.  

 

13.Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) świetlicy, 

4) stołówki,  

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 

14.Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) Wspieranie całościowego  rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami 

rozwojowymi. 

2) Zapewnia dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

3) Budowania tożsamości narodowej i umożliwienie podtrzymywanie tożsamości 

religijnej. 

4) Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb        

i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki na 

pierwszym etapie edukacji.  

5) Wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka. 

 

15.Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności: 

 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                       

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                       

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 



5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz 

potrzeby   tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                   

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

13) Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 

społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, 

w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych 

do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

16.Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką 

wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci. 

17.Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby 

nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków. 

18.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane 

pisemnie przez rodziców lub  dowożone autobusem szkolnym.      



19.Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic 

lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec 

niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem. 

20. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach i opłatach ustalonych 

przez dyrektora szkoły. 

21.Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych jej uczniów, 

odpowiednio do ich wieku, z uwzględnieniem przepisów BHP w następujący sposób: 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel. 

2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez 

szkołę opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z 

regulaminem wycieczek, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły. 

3. W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają 

nauczyciele dyżurni, zgodnie z tygodniowym planem dyżurów , regulaminem 

dyżurów i regulaminem boiska szkolnego, wprowadzonych zarządzeniem 

dyrektora szkoły. 

4. Uczniom rozpoczynającym później i kończącym wcześniej naukę, szkoła stwarza 

warunki i opiekę pozwalające na odpoczynek i przygotowanie do lekcji. 

5. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanym wychowawcą. 

6. Pomoc udzielana uczniom, którym z powodu warunków rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki , uzależniona jest od 

posiadanych możliwości. 

7. Opiekę nad uczniami w trakcie dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły              

i odwozu ze szkoły sprawują osoby zatrudnione przez organ prowadzący szkołę.  

8. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są obowiązani do zawiadomienia dyrektora 

szkoły, pracownika służby bhp o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

9. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub 

dowiedział się o wypadku jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku dyrektora           

i  inspektora  bhp. 

10. Prowadzi się wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich             

z przepisami ruchu drogowego. 



11. Organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu 

drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach. 

12. Współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego. 

13. Przestrzegane i stosowane są procedury działań wychowawczych , 

zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 

demoralizacją. 

14. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę inni pracownicy są obowiązani do: 

a) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie, 

b) niewpuszczania uczniów do pomieszczeń, w których uczniowie mogliby być 

narażeni na niebezpieczeństwo. 

 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 4 

 

1.Organami szkoły są: 

 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Uczniowski 

4) Rada Rodziców 

 

2.Organy  działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z Ustawą 

Prawo oświatowe oraz niniejszym statutem. 

 

 

 

§ 5 

 

Dyrektor szkoły 

 

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. 

2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z  Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców  i Samorządem Uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

 



1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły. 

3) Występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

4. Dyrektor szkoły: 

 

1) Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny: 

1) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do 

wszystkich lub wybranych wymagań. 

2) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze. 

3) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich działań poprzez: 

a) organizowanie szkoleń i narad, 

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

c) przedstawianie nauczycielom wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

4) W celu realizacji zadań dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone 

przez nauczyciela zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia  

i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. 

5) Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, 

który przedstawia radzie pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego 

dotyczy plan. 

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4) Ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego 

przed dostępem do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

5) W porozumieniu z Radą Rodziców określa wzór jednolitego  stroju szkolnego, a także 

może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga 

noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach. 

6) Realizuje uchwały  Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji. 

7) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

8) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

9) Odpowiada za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu po klasie VIII, 

egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

10) Przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły. 

11) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 



działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

12) Zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym. 

13) Przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie 

przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania. 

14) Ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela. 

15) Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na podstawie odrębnych 

przepisów, a w szczególności za zgodą organu prowadzącego szkołę może zawiesić 

zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 

 temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15oC lub jest niższa, 

 wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, 

  pomieszczenia lub inne miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan 

znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

uczniów ,  

 zawiesza zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, 

w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów 

związane z utrudnieniem w: 

 - dotarciu uczniów do szkoły lub powrotem ze szkoły,  

 - organizacji zajęć w szkole – w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych. 

16. Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. 

17.Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

18.Tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dziecku/uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole 

podstawowej, który składa się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów 

prowadzących zajęcia. 

19.Wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować 

także jedna osoba. 

20.Na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane. 

21.Informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

22.Na podstawie oceny efektywności form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dokonanej przez zespół, może zdecydować o wcześniejszym skończeniu udzielania uczniowi 

danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



 23.Dopuszcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną proponowane projekty do realizacji,  

biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła. 

 24.Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 

 25. skreślony 

 26. skreślony 

 27. Dopuszcza, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, złożone projekty do realizacji, biorąc 

pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

program ustala dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

29. Dyrektor odpowiada za przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych 

w pomieszczeniach Szkoły pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła 

zapewnia opiekę. W tym także za: 

 Ogrodzenie terenu szkoły. 

 Zapewnienie szkole właściwego oświetlenia, równej nawierzchni dróg, przejść i boisk, 

instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 

 Zakrycie odpowiednimi pokrywami lub trwale w inny sposób otworów 

kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły. 

 Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

 Oczyszczenie w razie opadów ze śniegu i lodu (posypanie piaskiem) przejść na terenie 

szkoły. 

 Utrzymanie w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń higieniczno- 

sanitarnych. 

 Zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach 

szkoły. 

 Dostosowanie do wymagań ergonomii sprzętów, z których korzystają osoby 

pozostające pod opieką szkoły. 

 Wyposażenie szkoły w rzeczy, które posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

 Udostępnienie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów, 

chemicznych gromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych 

substancji i preparatów. 

 Utrzymanie czystości kuchni i jadalni, a ich wyposażenie we właściwym stanie 

technicznym, zapewniającym bezpieczne użytkowanie. 

 Spożywanie przez uczniów gorących posiłków wyłącznie w jadalni . 

 Zapewnienie innego źródła wody spełniającego wymagania dla wody zdatnej do picia 

w razie braku sieci wodociągowej. 



30.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

31. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.  

 

 

§ 6 

 

Rada Pedagogiczna 

 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 

placówki. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,   po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

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

co najmniej połowy jej członków. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

9. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności. 

10. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

11. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, po zaopiniowanie ich projektów przez radę rodziców. 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

6) Przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian. 

7) Delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora  

szkoły. 

8) Występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

9) Wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu, do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 



12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

 

1) Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

2) Projekt planu finansowego szkoły. 

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

4) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5) skreślony 

 

 

§ 7 

 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem ogółu uczniów. 

2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

1) Prawo do zapoznania się z celami i treściami programów nauczania oraz 

wymaganiami edukacyjnymi. 

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 dyrektorem szkoły. 

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3.Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

1) Oceniania, klasyfikowania i promowania. 

2) Form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

3) Opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

4) Przedstawiania wniosków z zakresu praw uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin przez siebie przyjęty                    

i zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

 



§ 8 

Rada Rodziców 

 

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym szkoły i stanowi reprezentację rodziców 

uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci/ 

uczniów danego oddziału. W wyborach jedno dziecko/jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym. 

2. Do kompetencji Rady należy: 

1) Występowanie do pozostałych organów szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących oświaty i szkoły. 

2) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu. 

3) Współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku. 

4) Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

5) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

6) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

7) Tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze 

szkoły. 

8) Współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań 

Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w 

działaniach na rzecz oddziału ,klasy i szkoły. 

9) Delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

10) Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w porozumie-

niu z Radą Pedagogiczną. 

11) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na 

piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej 

ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania. 

12) Opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów 

edukacyjnych w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu. 

13) Opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

14) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 

3.Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który 

zatwierdzany jest przez zebranie ogólne. 



4.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

określa regulamin Rady Rodziców. 

 

Rozdział 4  

Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 

 

§ 9 

 

1. Wnioski i opinie w sprawach dotyczących bieżącej działalności szkoły poszczególne  

organy kierują bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte    

w ramach ich kompetencji. 

     3.W zebraniach poszczególnych organów szkoły może uczestniczyć z głosem doradczym  

      dyrektor szkoły, bądź wytypowany przez Radę Pedagogiczną nauczyciel. 

     4.Na posiedzeniach poszczególnych organów szkoły są przedstawiane informacje  

dotyczące działalności pozostałych organów szkoły. 

      5. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez  

      ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

6.W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych 

organów, pod warunkiem, że posiedzenie jest tajne. 

7.Sytuacje konfliktowe powstające wewnątrz szkoły rozwiązywane są przez następujące 

osoby lub organy: 

1) Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje konfliktowe w szkole z zachowaniem prawa     

i dobra społecznego. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywi-

zmu. 

      2) Dyrektor szkoły: 

1) Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem lub ważnym interesem 

szkoły i z  Radą Pedagogiczną uzgadnia  sposób postępowania w sprawie 

będącej przedmiotem uchwały. Jeżeli jego działanie nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, wówczas informuje o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2) Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

3) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem                 

a rodzicem ucznia. 

4) W sytuacjach trudnych dyrektor ma prawo przedstawienia spornych kwestii 

Radzie Pedagogicznej w celu poznania opinii. 

5) Rozstrzyga sprawy konfliktowe pomiędzy uczniem a nauczycielem, jeżeli nie 

zostały one rozstrzygnięte na poziomie klasy lub Samorządu Uczniowskiego. 



6) Przekazuje organowi prowadzącemu sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte na 

poziomie szkoły. 

7) Na pisemną skargę dotyczącą nauczyciela lub pracowników szkoły dyrektor 

odpowiada pisemnie w terminie dwóch tygodni od złożenia skargi. 

8) Dyrektor szkoły rozstrzyga konflikty nierozwiązane przez wychowawcę lub 

samorząd. 

 

8.Dyrektor szkoły reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 

9.Organ prowadzący rozstrzyga sytuacje konfliktowe powstające pomiędzy dyrektorem szkoły 

a  Radą Pedagogiczną.  

 

§ 10 

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

Formy tego współdziałania określa się następująco: 

1. Nauczyciele uczący w danym oddziale przedstawiają uczniom na początku roku 

szkolnego, a wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami cele  i  zadania 

edukacyjne  z  poszczególnych zajęć edukacyjnych dla danego oddziału,projekt planu 

pracy wychowawczej oraz PSO. 

2. Nauczyciele mają prawo w przypadkach  niecierpiących zwłoki do pisemnego lub 

telefonicznego wezwania rodziców, którzy zobowiązani są do stawienia się na 

umówione spotkanie. 

3. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć 

udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się              

z wychowawcą oddziału w innym terminie. 

4. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

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

i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami). 

2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje 

rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem 

wychowawczo- profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania). 

3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce: 

a) na wywiadówkach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej                                  

z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez 

nauczyciela, 



c) w kontaktach z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

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

swych dzieci. 

5) Udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych. 

6) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mają prawo przekazywać 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy szkoły. 

 

Rozdział 5 

 

Organizacja pracy  szkoły 

 

§ 11 

 

W Szkole tworzy się stanowiska: 

1. Dyrektora szkoły. 

2.Wicedyrektora szkoły powołanego przez dyrektora, za zgodą organu prowadzącego. 

 

 

§ 12 

  1. Szkoła realizuje swoje zajęcia w oparciu o kalendarz szkolny, określony corocznie            

w przepisach Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie organizacji roku szkolnego. 

  2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców              

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz możliwości 

organizacyjne szkoły, ustala w formie zarządzenia, w danym roku szkolnym dodatkowe       

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 

 

 

§ 13 

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ 

prowadzący i zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz zakładowe organizacje 

związkowe. 

2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 



§ 14 

1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje oddziały przedszkolne, klasy I-VIII. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Uczniowie oddziału odbywają 

wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane ramowym planem nauczania, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania i z wybranym oraz przyjętym, na podstawie decyzji 

dyrektora szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania. 

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

zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując 

ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. 

4.Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

5.W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

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

szkoła organizuje świetlicę szkolną. 

 

§ 15 

1.W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące Podstawę Programową Wychowania 

Przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego, stanowiący przedszkolny 

zestaw programów nauczania.  

2.Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 3-5 i 6-letnie, w łącznej liczbie nie 

większej niż 25. 

3.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 

4.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

5.Dla dziecka  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania , dyrektor 

szkoły organizuje indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

6.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.3 są obowiązani do 

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej. 

7.Zajęcia w oddziałach przedszkolnych trwają codziennie od godziny 7.00 do godziny 17.00, 

8.00-15.00, 8.40-13.40. W ramach podstawy programowej odbywają się bezpłatnie, poza 

podstawą programową odpłatnie, zgodnie z uchwałą organu prowadzącego.  

 

 



 

§ 16 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 

 

 

§ 17 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego. 

2)  Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, nauczany     

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

3) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

4) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

2. Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach może trwać           

od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego 

w ramowym planie nauczania. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III, ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o których mowa 

w ust. 3. 

5. Czas trwania zajęć realizowanych w formie projektów edukacyjnych ustala 

nauczyciel prowadzący zajęcia, zgodnie z ich harmonogramem. 

 

§ 18  

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

1. Oddział można podzielić na grupy w nauczaniu języków obcych, zajęć 

komputerowych i informatyki, jeżeli liczy powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych, jeżeli liczy powyżej 30 uczniów. 

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów podziału 

na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 



3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej  można 

prowadzić w grupach liczących do 26 uczniów. 

4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkoły 

podstawowej  w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, są realizowane w formie: 

1) Zajęć klasowo – lekcyjnych – w wymiarze 2 godziny tygodniowo. 

2) Zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych  w wymiarze 2 godziny 

tygodniowo. 

§ 19 

 

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

lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, która działa w oparciu                     

o regulamin świetlicy, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły. 

2. Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą, 

2) wychowawczą, 

3) profilaktyczną; 

      4) edukacyjną. 

3. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

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

nie powinna przekraczać 25 osób. 

5.Opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  w  świetlicy  pełnią  nauczyciele, zgodnie  

 z tygodniowym planem zajęć. 

6. Praca świetlicy ma na celu: 

1) Zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy. 

2) Właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach. 

7. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie zadań domowych. 

8.Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) Udzielenie pomocy w nauce. 

2) Współdziałanie z rodzicami ucznia, pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

wychowawcą klasy. 

3) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy. 

4) Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 



5) Organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz 

przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej. 

6) Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w 

pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju 

fizycznego dziecka. 

7) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez 

organizację stosownych zajęć w tym zakresie. 

8) Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

9) Rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów. 

10) Współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku. 

 

9.Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

1) Stworzenia rocznego programu pracy świetlicy. 

2) Prowadzenia dziennika zajęć. 

3) Opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 

10.Zasady korzystania z zajęć świetlicowych określa regulamin świetlicy ustalony przez 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 20 

 

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do: 

1) Stałej opieki wychowawczej. 

2) Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

3) Ochrony i poszanowania godności. 

4) Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

5) Pomocy w nauce. 

6) Uczestnictwa w życiu świetlicy. 

7) Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) Dbać o ład i porządek w świetlicy. 

2) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

3) Szanować mienie świetlicy. 

4) Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy. 

5) Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy. 



6) Przestrzegać regulaminu świetlicy. 

7) Kulturalnie zachowywać się na zajęciach świetlicowych. 

8) Stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy. 

 

§ 21 

1. Szkoła prowadzi działania wolontariackie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu. 

2. Działania uczniów w zakresie wolontariatu są dobrowolne. 

3. Dyrektor szkoły wyłania opiekuna szkolnego wolontariatu. 

4. Samorząd uczniowski może powołać Radę Wolontariatu szkolnego. 

5. Rada Wolontariatu na czele z opiekunem wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje 

potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

6. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za rozpropagowanie wolontariatu w swojej klasie. 

7. Wolontariat musi być dostosowany do predyspozycji uczniów. 

8. Wszystkie działania wolontariackie muszą być odnotowane w odpowiednich dokumentach, 

za które odpowiedzialny jest opiekun szkolnego wolontariatu. 

9. Rodzice uczniów muszą wyrazić zgodę na działania wolontariackie dzieci. 

 

§ 22 

 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) Zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

2) Prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w zakresie 

przydzielonych zadań i przedmiotów w ramach działalności hospitacyjnej. 

3) Współdziałanie z Dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy w szkole, 

właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych. 

4) Wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

§ 23 

 

1. Szkoła aktywnie współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, między innymi przez korzystanie z konsultacji 

i doradztwa w zakresie: 

1) Diagnozowania środowiska ucznia. 

2) Rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

3) Podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów 

oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie. 



4) Wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz 

udzielaniu informacji w tym zakresie. 

5) Wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. 

6) Udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikają-

cych z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono za-

burzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożli-

wiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zakresie udzielania 

pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie: 

1) Wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się. 

2) Nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejęt-

ności z zakresu komunikacji społecznej. 

3) Pomocy psychologicznej. 

4) Profilaktyki uzależnień. 

5) Terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych. 

6) Edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7) Doradztwa zawodowego.  

 

§ 24 

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

2. Współpraca realizowana jest między innymi przez: 

1) Zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi 

w danym oddziale. 

2) Zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, 

promowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych                    

i poprawkowych  oraz zasadami ustalania oceny zachowania. 

3) Udzielanie rodzicom informacji o zachowaniu, ocenach, postępach i przyczynach 

niepowodzeń oraz trudnościach w nauce ich dziecka podczas zebrań z rodzicami, 

dyżurów konsultacyjnych, w umówionym czasie. 

4) Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich 

dziecka. 

5) Regularne spotkania z rodzicami przynajmniej dwa razy w półroczu. 

3. Na lekcjach z wychowawcą, spotkaniach z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

uczniowie i ich rodzice mogą uzyskać porady związane z dalszym kształceniem i wyborem 

zawodu przez uczniów. 

4. Szkoła oferuje w tym zakresie pełną informację dotyczącą typów szkół 

ponadpodstawowych oraz warunków przyjęć do nich. 

5. Współdziałanie z rodzicami przybiera w szczególności formy: 



1) Zebrań rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku 

szkolnym. 

2) Zebrań na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem 

zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela. 

3) Dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców. 

4) Spotkań indywidualnych z rodzicami. 

5) Wystaw prac dziecięcych. 

6) Uroczystości, imprez i wycieczek. 

 

§ 25 

 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną mającą na celu poszerzenie lub 

modyfikację zakresu realizowanych w szkołach celów i treści kształcenia, wychowania lub 

opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby środowiska           

i specyfikę szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej ze względu na możliwości, w szczególności w zakresie: 

1) Wymiany doświadczeń i informacji. 

2) Podnoszenia kwalifikacji i jakości działań szkoły. 

3) Promowania i animowania współpracy między szkołą a stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

3. Do form współpracy można zaliczyć w szczególności: 

1) Spotkania pomiędzy stowarzyszeniami lub innymi organizacjami a przedstawicielami 

szkoły. 

2) Koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 

organizowanie konferencji). 

3) Doradztwo i udzielanie przez stowarzyszenia lub inne organizacje pomocy 

merytorycznej szkole. 

 

§ 26 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna prowadzona przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

2. Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

1) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji. 

2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie       

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 



4) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                    

i społeczną. 

3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) Gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22 aj ustawy     

o systemie oświaty. 

2) Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi. 

3) Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania       

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

4) Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym.  

5) Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 

przepisów wydanych na podstawie  art.27 ust.6 ustawy z dnia 27 czerwca1997 r.         

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, kącika czytelniczego i CIM znajdują się 

w Regulaminie Biblioteki, opracowanym przez nauczyciela bibliotekarza, wprowadzonym 

zarządzeniem dyrektora szkoły. 

5.Biblioteka szkolna współpracuje z  Biblioteka Publiczną w Zdunach. 

 

 

§ 27 

 

Uchylony 

§ 27a 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjno- zawodowego, którego celem                 

w szczególności jest: 

    1) Zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz 

minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych wyborów. 

    2) Zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych 

działań. 

    3) Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku 

pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. 

   4) Doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno- zawodowej uczniom niepełnosprawnym. 



   5) Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 

wyboru szkoły i kierunku kształcenia. 

2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno- zawodowe w formie różnorodnych przedsięwzięć 

na rzecz rozwoju zawodowego przez wszystkich nauczycieli, w tym doradcy zawodowego 

oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 

zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego odbywa się: 

1) Według opracowanego wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. 

2) W formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu 

doradztwa zawodowego zaproponowanego przez nauczyciela realizującego te 

zajęcia i dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

4. Strukturę i zakres oraz formę  szkolnego programu doradztwa zawodowego określa 

dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ). 

5. Zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmuje: 

 

1) zadania jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny),                               

z uwzględnieniem treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego zawartych 

w Rozporządzeniu MEN w sprawie doradztwa zawodowego ( Dz.U. z 2019  r. poz.325);  

 2) czas i miejsce realizacji zadań ( w harmonogramie działań na dany rok szkolny); 

 3) metody i formy realizacji działań , z uwzględnieniem udziału rodziców w tych     

    działaniach , w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami; 

 4) sposób organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, 

w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo   i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze doradztwa 

edukacyjno-  zawodowego; 

          5) spis instytucji do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa  

            Zawodowego. 

6. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły, który planowanie  

i koordynację doradztwa powierza doradcy zawodowemu zatrudnionemu w szkole. 

7. Oprócz planowania i koordynowania doradztwa, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem   

Doradztwa Zawodowego, doradca zawodowy odpowiada za: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne         

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

2) Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3) Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery           

i podjęcia roli zawodowej. 

4) Koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę. 

5) Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań             

w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego. 

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej prowadzą także nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole. 



9.  Doradca zawodowy dokumentuje swoją pracę odpowiednio do realizowanej formy pracy. 

Jest obowiązany prowadzić dziennik zajęć zgodnie z przepisami w sprawie sposobu 

prowadzenia przebiegu nauczania przez publiczne szkoły. 

 

 

 

§ 28 

1. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną. 

2. Pedagog/psycholog , zatrudniony w szkole, prowadzi dziennik, do którego wpisuje 

tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych 

dniach, imiona i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy oraz informacje 

o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog/psycholog  współdziała przy 

wykonywaniu swoich działań. 

3. Do zadań pedagoga/psychologa  w szkole należy:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowańi uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola 

i szkoły. 

2) Diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej            

w przedszkolu i szkole prezentowanie opracowań na posiedzeniach rad 

pedagogicznych, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych. 

3)  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 

4)  Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży;prowadzenie i nadzorowanie szeroko rozumianej profilaktyki 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz 

współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem 

spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii.  

5) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy 

i porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych 

lub w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. 

6) Wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich. 

7)  Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                         

w sytuacjach kryzysowych. 

8) Wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów żyjących w trudnych 

warunkach materialnych. 

9) Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną. 



10) Utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną       

w zakresie poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki. 

11) Czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań 

pedagogiczno-psychologicznych. 

12) Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze. 

13) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci. 

14) Współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

15) Koordynowanie ewidencji losów absolwentów szkoły. 

16) Koordynowanie i nadzorowanie uroczystości szkolnych w zakresie 

przydzielonych zadań. 

17)  Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od 

uczniów przestrzegania ustaleń regulaminów szkolnych. 

18) Koordynowanie prac komisji Rady Pedagogicznej nad konstruowaniem                  

i realizacją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

§ 29 

1.Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedyczną. 

2.Do zadań logopedy w przedszkolu i  szkole należy w szczególności: 

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomurozwoju językowego uczniów. 

2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców     

i nauczycieli w zakresie stymulacjirozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń. 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracyz rodzicami uczniów. 

4)Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznychuczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych lub trudności                            

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły. 

b) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 30 

1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla szkoły podstawowej. 



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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

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

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

4.Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki         

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego. 

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

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

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

naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole 

protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez 

ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

(o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 

szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością 

organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły. 

 

                                                           § 31 

1. W szkole zorganizowana jest stołówka w celu realizacji zadań opiekuńczych                 

i wspomagania właściwego rozwoju uczniów. 

2. Na terenie szkoły uczniowie mają możliwość korzystania z obiadu oraz wypicia 

herbaty w stołówce szkolnej. 

3. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie 

dożywiania uczniów wymagających pomocy.  

4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłat ustala 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.  

 

§ 32 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1)   Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 



2)   Na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami.  

3. Do szkoły uczęszczają uczniowie, których obejmuje obowiązek szkolny, określony we 

właściwych przepisach. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjściu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na wniosek 

rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Niespełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy                 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 33 

      Szkoła organizuje uczniom zamiejscowym dowóz do szkoły i odwóz do miejsca   

       zamieszkania na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Rozdział 6 

 Nauczyciele i inni pracownicy 

 

§ 34 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a zasady ich 

zatrudniania określają odrębne przepisy. 

2. Dyrektor szkoły zatrudnia i zwalnia nauczycieli z zachowaniem przepisów Karty 

Nauczyciela. 

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje 

pedagogiczne, ustalone w przepisach Prawo oświatowe i rozporządzeniu o kwalifikacjach 

nauczycieli.  

 

§ 35 

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkoły zapewnia organ prowadzący. 

 

§ 36 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów.  



2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:  

1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły lub przydzielonym zastępstwem, a także 

na zajęciach poza terenem szkoły, organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora. 

2)  Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz zasadami 

prawa szkolnego. 

3) Dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie. 

4) Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. 

5) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań. 

6) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o odpowiednie 

rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami 

działającymi na rzecz młodzieży. 

7) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie 

poziomu wiedzy. 

8) Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego 

nauczyciela.  

3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:  

1) Przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika 

spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2) Współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów 

nauczania, innowacji   i eksperymentów  pedagogicznych  a  także  wyboru   podręczników    

i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia. 

3) Pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe   

i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu.  

4) Realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych. 

5) Systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu      

i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania (PSO), 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

6) Do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu 

nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub 

rodzica ucznia. 

7) Wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia. 

8) Sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela. 

9) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 



10) Występowania z wnioskami, na prośbę rodziców ,o umożliwienie uczniom szczególnie 

zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki. 

11) Wykorzystania pomocy naukowych. 

12) Umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych                   

i pozaszkolnych. 

13) Ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły 

ponadpodstawowej. 

14) Prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

15) Sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji. 

16) Ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań 

lekarskich. 

17) Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wykonywania jej uchwał. 

18) Doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego. 

19) Udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia 

zawodowego. 

20) Pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych. 

21) Kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów                

i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

22) Dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

23) Sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie 

zawodowym. 

24) Zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli. 

26) Punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.  

4. Nauczyciel ma prawo w szczególności do: 

1) Poszanowania godności osobistej. 

2) Ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

3) Pracy w warunkach umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków 

dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych. 

4) Wyboru lub opracowania programu nauczania. 

5) Wyboru podręczników zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6) Wynagrodzenia za pracę. 

7) Swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych. 



 

 

§ 37 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale tworzą zespół. Nauczyciele mogą tworzyć 

zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub zespoły problemowo-zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.  

3. Cele i zadania zespołu obejmują:  

1) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia zestawu i sposobów realizacji 

programów nauczania, skorelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, planowania i realizacji pracy 

profilaktyczno - wychowawczej szkoły, opracowanie sposobów diagnozowania poziomu 

jakości pracy szkoły oraz materiałów diagnostycznych. 

2) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3) Organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli. 

4) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

5) Opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych      

i eksperymentalnych programów nauczania. 

6) Opracowywanie koncepcji i strategii nauczania, wychowania, programów i planów pracy 

szkoły.  

 

§ 38 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się 

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 

1) Z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

2) W przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy. 

3) Na wniosek rodziców danego oddziału. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5.Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,           

w szczególności:  

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 



2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

 

§ 39 

Wychowawca, w celu realizacji zadań:  

1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 

2) Planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne 

formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski. 

3) Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

4) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych ,jak i uczniów z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami). 

5) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci. 

b) Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach. 

c) Włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.  

 

§ 40 

Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:  

1) Współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków 

pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów. 

2) Współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy. 

3) Zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami 

szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie. 

4) Ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny 

zachowania zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną. 

5) Powiadomienia rodziców o przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu 

niedostatecznym na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną ; przesłanie pisemnej  

wiadomości drogą elektroniczną poprzez dziennik Librus;  w uzasadnionych sytuacjach –

korespondencyjnie ( listem poleconym).  

 



6) Udostępniania uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia na 

terenie województwa (również poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń 

musi spełnić, ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły. 

 

§ 41 

Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:  

1) Dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do dziennika.  

2) Stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny 

cząstkowe, oceny końcowe). 

3) Przygotowuje śródroczne, miesięczne, roczne zestawienia  statystyczne. 

4) Wpisuje oceny do arkusza ocen. 

5) Wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (karty 

klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen niedostatecznych  i nagannych zachowania, itp.). 

6) Dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły, itp.). 

7) Wypisuje świadectwa na koniec  roku szkolnego. 

8) Prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami. 

9) Nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.). 

10) Sporządza opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji 

oświatowych współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia.  

11) Dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami.  

 

§ 42 

Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem/psychologiem szkolnym i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, 

także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.  

 

§ 43 

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony:  

1) dyrektora szkoły,  

2) wicedyrektora,  

3) pedagoga/psychologa  szkolnego,  

4) nauczyciela bibliotekarza,  



5) poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

6) Rady Pedagogicznej,  

7) Rady Rodziców,  

8) doradców metodycznych,  

9) nauczycieli innych przedmiotów,  

10) innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych. 

 

 § 44 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

3. Zadania pracownika niepedagogicznego: 

1) Przestrzeganie przydzielonego mu zakresu obowiązków. 

2) Przeciwdziałanie mobbingowi w szkole. 

3) Dbanie o bezpieczeństwo uczniów. 

4) Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy. 

5) Sumienne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków. 

6) Dbanie o mienie szkoły. 

4.Pracownik niepedagogiczny ma prawo do: 

1) Poszanowania godności osobistej. 

2) Pracy w warunkach umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków. 

3) Wynagrodzenia za pracę. 

4) Urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i innych zwolnień od pracy. 

5) Zgłaszania do dyrektora szkoły wniosków dotyczących warunków pracy. 

6) Za bardzo dobrą pracę otrzymać nagrodę dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 7 

 Uczniowie szkoły  

§ 45 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców, 



2) na wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – 

dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3. Obowiązek szkolny trwa od 7 do 18 roku życia. 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko: 

                 1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, poprzedzającym     

          rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

      2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną  

przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

5. Dyrektor szkoły, w obwodzie szkoły, w której dziecko mieszka, na wniosek rodziców 

złożony do 31 sierpnia odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny. 

 

6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok 

szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym. 

7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

8. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym ,w którym uczeń kończy 21 rok życia. 

9. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne        

w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 

10. Obowiązek o którym mowa w pkt. 3 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego       

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

11.Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

     12.Przez niespełnianie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność         

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

13.Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 46 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminów oraz 

instytucjach, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw. 

2) Dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet). 

3) Informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał. 

4) Opieki podczas pobytu w szkole. 



5) Ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej; poszanowania swej 

godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych 

osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, 

osobistej ucznia. 

6) Wyrażania poglądów, przekonań i opinii. 

7) Rozwijania zainteresowań i umiejętności. 

8) Korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów 

i olimpiad przedmiotowych. 

9) Sprawiedliwej oceny wiedzy. 

10) Korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki. 

11) Znajomości na bieżąco swoich ocen. 

12) Pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego( za wyniki w nauce). 

13) Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami. 

14)  Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

15) Informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania. 

16) Informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

17) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

18) Odpoczynku. 

19) Organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 

20) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole. 

21) Pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce. 

22) Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. 

23) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 

24) Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie 

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

25) Redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

26) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu         

z dyrektorem. 

27) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 



§ 47 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1) Szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, hali i  sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych, itp. ). 

     2) Przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu    

        i przemocy w szkole. 

     3) Naprawić wyrządzone szkody. 

  4)  Brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki       

     wynikające z nieobecności. 

5) Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, hali          

i sali gimnastycznej, boiska ). 

6) Nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych. 

7) Szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania. 

8) Usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych. 

9) Wystrzegać się szkodliwych nałogów. 

10) Przestrzegać zasad kultury współżycia i poprawności języka. 

11) Dbać o honor i tradycje szkoły. 

12)  Podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, kadry kierowniczej, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

13) Przestrzegać zakazu używania  telefonu komórkowego na terenie szkoły. 

14) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i pozostałym 

uczniom. 

15) skreślony 

16)  Uczestniczyć w polubownym załatwianiu sporów.  

 

§ 48 

1. Ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd 

zadbany i czysty. 

2. W szkole  obowiązuje jednolity strój dla uczniów – mundurek, bezrękawnik koloru 

granatowego z białymi lamówkami na kołnierzyku i logo szkoły na kieszonce:  SP Nowe 

Zduny. 

3. Mundurek uczeń nosi na wszystkie zajęcia szkolne z wyjątkiem: zajęć sportowych, 

wyjazdów na wycieczki, do kina, teatru, Dnia Dziecka. 

4. Strój odświętny (galowy) obowiązujący uczniów podczas uroczystości szkolnych, 

konkursów, egzaminu ósmoklasisty, próbnych egzaminów  oraz reprezentowania szkoły 

na zewnątrz: 



a) dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub eleganckie spodnie         

w tych samych kolorach (nie w kolorze jeansowym); 

b)chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie (nie w kolorze jeansowym). 

5. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących 

agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi 

elementami. 

6. Każdy uczeń ma obowiązek noszenia stroju estetycznego, skromnego, zakrywającego 

bieliznę i intymne części ciała (bluzki i koszulki muszą zakrywać brzuch i plecy,                

a spodnie nie mogą odsłaniać pośladków). 

7. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego 

stroju zgodnie z wymogami nauczyciela. Strój gimnastyczny noszony jest wyłącznie na 

zajęciach wychowania fizycznego. 

8. Kolczyki w uszach mają prawo nosić tylko dziewczęta. Na zajęciach  wychowania 

fizycznego zabrania się noszenia wszelkiej biżuterii.  

9. Zabrania się uczniom przychodzenia do szkoły w makijażu, z pomalowanymi na 

kolorowo paznokciami i pofarbowanymi włosami, w dredach, ekstrawaganckich 

fryzurach. 

10. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne, na jasnych spodach nierysujących podłóg.  

 

§ 49 

1. Zabrania się przynoszenia uczniom do szkoły telefonów komórkowych . 

2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu znajdującego się w sekretariacie      

szkoły.  

3. Podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów             

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; zakaz ten dotyczy również 

wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 

4.Uczniowi nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów bez ich wiedzy i zgody. 

5.Uczniowi nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6.Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas 

zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, gdy  wynika  to          

z tematu lekcji, realizowanego materiału nauczania. Możliwe jest wykorzystanie telefonu 

komórkowego przez nauczycieli jako środka dydaktycznego podczas lekcji.  

7.W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 3-6 , nauczyciel ma obowiązek 

odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u  dyrektora 

szkoły. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie 

szkolnym. 



8. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy 

wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć        

z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. 

9.Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice  ucznia. 

Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.  

10. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel 

lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi 

nagany regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców. 

11.Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po 

raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu 

zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 

12.Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden  

stopień. 

13.Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany regulaminowej 

oraz może skutkować obniżeniem oceny z zachowania do nagannej. 

14.Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i 

obniżeniem zachowania do nagannego. 

15.Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym. 

16.Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć edukacyjnych 

obejmuje także nauczycieli. 

 

 

§ 50 

Nagrody  

1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co 

najmniej 4,75) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach 

sportowych. 

2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Uczniowskiego lub klasowego. 

3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej, wpisu do kroniki szkoły czy nagrody rzeczowej. 

4. O udzieleniu nagrody uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia. 

5. Uczeń lub rodzic ma prawo do odwołania się od przyznania nagrody, gdy uzna, że jest                         

ona niesprawiedliwa w stosunku do odniesionych osiągnięć i zasług.  

6. Odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły. 



7. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 3 dni po dniu, w którym poinformowano 

ucznia o nagrodzie. 

8. Wniesienie odwołania przez ucznia lub rodzica od otrzymanej nagrody powoduje zawieszenie jej 

do czasu wydania decyzji rozstrzygającej. 

9. Dyrektor szkoły rozpoznaje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

złożenia odwołania. 

10. W wyniku rozpoznania odwołania, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może odstąpić od 

przyznania nagrody, utrzymać nagrodę lub zmienić rodzaj przyznanej nagrody. 

11. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, o których mowa w ust. 10, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców.  

 

§ 51 

Kary  

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) Nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

      2) Niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. 

3) Stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły. 

4) Dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego. 

5) Dokonanie kradzieży. 

6) Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających. 

7) Wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły. 

8) Stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia zdrowia i życia innych uczniów lub 

pracowników szkoły. 

2.Kara może być udzielona w formie: 

      1)  Upomnienia wychowawcy. 

      2) Upomnienia dyrektora szkoły. 

      3)  Nagany . 

   4)  Obniżenia oceny z zachowania. 

   5)  Zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

   6)  Przeniesienia do równoległej klasy. 

     7)  Skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku         

          prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój). 

8) Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku: 

a) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów, 

b) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

c) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 

 

3 .O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie ucznia i jego rodziców. 



4. Uczeń lub jego rodzic mają prawo do odwołania się od kary.  

5. Odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły. 

6. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 3 dni po dniu, w którym 

poinformowano ucznia o karze. 

7. Wniesienie odwołania przez ucznia lub jego rodziców od otrzymanej kary powoduje 

zawieszenie jej do czasu wydania decyzji rozstrzygającej. 

8.Dyrektor rozpatruje odwołanie i postanawia, podając pisemne uzasadnienie: 

1) oddalić odwołanie, 

2) odwołać karę, 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

9.Dyrektor szkoły rozpoznaje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

dnia złożenia odwołania. 

10. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

11 Szkoła nie stosuje kar cielesnych. 

 

Rozdział VIII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 52 
 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania 

 i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

2) Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów      

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału  stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 



§ 52a 

 

1. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia szkoła prowadzi dziennik zajęć 

lekcyjnych w formie elektronicznej. 

 2. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego określa  regulamin   ,, Zasady 

korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia  w Szkole Podstawowej im. 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach’’ oraz ogólne przepisy 

regulujące zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.  

 

 

§ 53 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie. 

2) Rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego 

własnego rozwoju. 

3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

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

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5) Planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej, 

określenie efektywności stosowanych metod pracy. 

6) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju. 

7) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

8) Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy. 

9) Kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu. 

 

§ 54  

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania  

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 



2) Ustalenie kryteriów oceniania zachowania. 

3) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole. 

4) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach                           

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

2. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców , nauczyciel ustaloną ocenę 

uzasadnia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi. 

3. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania. 

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia. 

3) Wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

4.  Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia tak, aby uwzględniała 

jego wkład pracy. 

5. Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi metodami i w różny 

sposób, mając prawo do wyboru swojej własnej drogi. Nauczyciel powinien brać pod uwagę,   

z jakim typem ucznia ma do czynienia (wzrokowiec, słuchowiec, czuciowiec ), dostosowując 

do niego metody i formy uczenia, sposoby oceniania. 

 

 

 



 

§ 55 

1. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców  o: 

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania  poszczególnych śródrocznych          

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

3) Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna          

z zajęć edukacyjnych. 

2. Informacje dotyczące ust.1 winny być zapisane  w dzienniku elektronicznym. 

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

rodziców  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach        

i trybie otrzymywania  wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania    

w terminie: 

1) Uczniów – na pierwszych w miesiącu wrześniu lekcjach wychowawczych i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

2) Rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności. 

3) Uczniów i ich rodziców po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych   z realizowanego przez siebie programu nauczania – odpowiednio na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w 

podpunktach 1)  i  2). 

4.Wychowawca zobowiązany jest odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

5.  Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

6. Rodzice uczniów mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do 

otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych  na stronie 

internetowej szkoły. 

 

§ 56 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, 

o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 1.  

3. Rodzice mogą zwrócić się o pisemne uzasadnienie oceny. 



4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nauczyciel przedstawia pisemne uzasadnienie 

w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 55ust. 1 pkt 1, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

 

§ 57 

1. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane: 

1) Uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez 

nauczyciela lub na konsultacjach dla ucznia lub w innym terminie ustalonym 

z nauczycielem. 

2) Rodzicom podczas zebrań albo indywidualnych spotkań z rodzicami. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły 

w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, wychowawcy lub wyznaczonego 

pracownika.  

5. Skreślony  

 

§ 58 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej  

lub innej poradni specjalistycznej,  dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                      

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

określonym wymaganiom edukacyjnym. 

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

indywidualnego nauczania nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

danego ucznia z możliwością korekty w miarę rozwoju ucznia. 

3. Nauczyciel przedmiotu po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej opracowuje indywidualne wymagania dla danego ucznia              

z możliwością korekty w miarę rozwoju ucznia. 

4. Z wymaganiami edukacyjnymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , nauczyciel zobowiązany jest zapoznać ucznia  

i rodziców. Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi rodzice  potwierdzają czytelnym 

podpisem. 



5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

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

orzeczenia. 

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

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii. 

4) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

5) Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

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

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

szkoły podstawowej. 

7.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

 

§ 59 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel             

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, zaangażowanie ucznia          

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia                    

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 



2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości  uczestniczenia ucznia 

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

a)Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

3. Jeśli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców  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 

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

nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego zwolnienie to może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego                             

w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona” 

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 2 i 4 , dyrektor szkoły wydaje 

na piśmie. Szkoła prowadzi rejestr decyzji wydanych przez dyrektora szkoły. 

 

§ 60 

 
1. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego lub 

wychowawcy klasy, śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i zachowania wystawia uczniowi: 

1) Nauczyciel zajęć edukacyjnych, któremu przydzielono stałe zastępstwo na czas 

nieobecności nauczyciela. 

2) Nauczyciel, któremu powierzono na czas nieobecności nauczyciela funkcję wychowawcy 

danej klasy. 

 

§ 61 

1.Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne, 



a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

 

2. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: 

1) Umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się. 

       2) Samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia,  

           projekty, referaty. 

3) Umiejętności prezentowania wiedzy. 

4) Systematyczność pracy ucznia. 

5) Zaangażowanie i kreatywność ucznia. 

6) Umiejętność współpracy w grupie. 

3. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. 

4. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku 

szkolnego. 

5. Uczniowie klasy czwartej nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu 

nauki. 

 

§ 62 

 

1. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala 

się w stopniach według następującej skali:  

 stopień celujący – 6  

 stopień bardzo dobry – 5  

stopień dobry – 4  

stopień dostateczny – 3  

stopień dopuszczający – 2  

stopień niedostateczny – 1 

 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji szkolnej w postaci cyfrowej. Dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” oraz „–” przy ocenie.  

3. Dopuszcza się stosowanie komentarzy wyrażonych odpowiednio słowami (ustnie, 

pisemnie ):  

1) 6 – wspaniale; znakomicie; brawo; osiągasz doskonałe wyniki; posiadasz 

uzdolnienia i rozwijasz je; należą ci się gratulacje;  



2) 5 – bardzo dobrze; robisz w szybkim tempie duże postępy;  

3) 4 – ładnie; dobrze pracujesz; włóż więcej wysiłku w podejmowanie prace;  

4) 3 – postaraj się; pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki; bądź aktywniejszy; bądź 

systematyczniejszy;  

5) 2 – pracuj więcej; zbyt mało pracujesz i osiągasz słabe wyniki; skorzystaj         

z pomocy nauczyciela i rodziców;  

6) 1 – źle; osiągasz niezadawalające wyniki; spotkało cię niepowodzenie; 

pokonasz to, ale czeka cię dużo systematycznej pracy.  

4.Stosowanie komentarzy, o których mowa w ust. 3, zaleca się zwłaszcza w klasie I. 

Natomiast w klasie III należy przechodzić do oceniania stopniami w postaci cyfrowej, aby 

przygotować uczniów do oceniania na drugim etapie edukacyjnym.  

5. Kryteria na poszczególne oceny:  

 

Ocena – 

symbol 

cyfrowy 

Ocena bieżąca Ocena sprawdzianów 

6 Uczeń wykazuje się bardzo dużą aktywnością 

twórczą, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych 

dotąd problemów teoretycznych lub 

praktycznych, opanował pełny zakres 

wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego i 

przewidzianych w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania, wykazuje się 

samodzielnością i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia i zainteresowania, jest niezwykle 

zaangażowany w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających z zajęć 

dydaktycznych lub osiąga sukcesy w 

konkursach, zawodach sportowych. 

Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który 

wykazuje bardzo dobry tok 

myślenia. Spełnia wymagania na 

ocenę - bardzo dobry oraz 

prezentuje  inne ważne 

wiadomości i umiejętności ze 

względu na daną dziedzinę 

osiągnięć edukacyjnych. 

Uzyskał 95% -  100%  wszystkich 

punktów. Komentarz słowny dla 

ucznia: np.: Osiągasz doskonałe 

wyniki. Posiadasz uzdolnienia i 

rozwijasz je. Należą Ci się 

gratulacje! 

5 Uczeń spełnia w większości wymagania 

stawiane przez podstawę programową, 

Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który 

wykazuje bardzo dobry tok 



sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania problemów w znanych 

sytuacjach, wykazuje duże zaangażowanie w 

wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z zajęć dydaktycznych. 

myślenia. Opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętności w 

umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych. 

Uzyskał 94% -85% wszystkich 

punktów . 

Komentarz słowny dla ucznia: np.: 

Osiągasz doskonałe wyniki. 

Należą Ci się gratulacje. 

4 Uczeń spełnia podstawowe wymagania 

programowe, poprawnie stosuje wiadomości, 

rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne, wykazuje przeciętne 

zaangażowanie w wywiązywaniu się z 

obowiązków wynikających z zajęć 

dydaktycznych. 

 

Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który 

wykonał pracę samodzielnie i 

popełnił niewielką ilość błędów. 

Opanował wiadomości i 

umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych w zakresie 

pozwalającym na rozumienie 

większości obszarów. 

Uzyskał 84% - 70% wszystkich 

punktów . 

Komentarz słowny dla ucznia: np.: 

Pracujesz bardzo dobrze. Robisz w 

szybkim tempie duże postępy. Tak 

trzymaj! 

3 Uczeń ma problemy ze spełnianiem niektórych 

podstawowych wymagań programowych, 

orientuje się w zadaniach i problemach, ma 

podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, 

ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy 

ze strony nauczyciela, wymaga częstego 

wsparcia i motywacji w wywiązywaniu się z 

obowiązków wynikających z zajęć 

dydaktycznych. 

 

Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który 

wykonał pracę przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela. Opanował 

podstawowy zakres wiedzy i 

umiejętności. 

Uzyskał 69% - 50% wszystkich 

punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: np.: 

Dobrze pracujesz, ale stać cię, by 

było na więcej. Włóż więcej 



wysiłku w podejmowane prace – 

będziesz osiągać jeszcze lepsze 

wyniki. 

2 Uczeń spełnia minimalne wymagania 

programowe, osiągnął to przy pomocy 

nauczyciela, niechętnie angażuje się w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

z zajęć dydaktycznych. 

Ocenę 2 uzyskuje uczeń, który 

popełnia liczne błędy, potrzebuje 

pomocy nauczyciela. Opanował 

niezbędne minimum 

podstawowych wiadomości i 

umiejętności. 

Uzyskał 49% - 30% wszystkich 

punktów. 

 Komentarz słowny dla ucznia: 

np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, 

Pracujesz, ale popełniasz dużo 

błędów. Musisz uważniej 

pracować. Włóż więcej wysiłku w 

pracę. Korzystaj z pomocy 

nauczyciela i rodziców. 

1 Otrzymuje uczeń, który nie opanował zakresu 

wiedzy i umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej 

Ocenę 1 uzyskuje uczeń, który 

popełnia liczne błędy, nie radzi 

sobie z wykonywaniem wielu 

zadań, niezbędna jest mu pomoc 

nauczyciela. Nie opanował 

niezbędnego minimum 

podstawowych wiadomości i 

umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych. 

Uzyskał 29% - 0% wszystkich 

punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia :np.: 

To sprawia ci kłopot! Musisz 

więcej pracować, a zaczniesz 

osiągać lepsze wyniki w nauce. 



Pracuj systematycznie, korzystając 

z pomocy nauczyciela i rodziców. 

 

  

 6. Prace pisemne są ocenianie punktowo i przeliczane na oceny według następującej skali:  

1) minimum 95% punktów – celujący;        ( 95% -100%) 

2) minimum 85% punktów – bardzo dobry;   (94% -85%)  

3) minimum 70% punktów – dobry;               (84% - 70 %)  

4) minimum 50 % punktów – dostateczny;     ( 69%- 50%) 

5) minimum 30% punktów – dopuszczający; ( 49%- 30%) 

6) poniżej 30% punktów – niedostateczny. ( 29%-0%) 

7. Kartkówki mogą być ocenianie również według skali, o której mowa w ust. 6. 

8. Pisanie z pamięci i ze słuchu, w tym dyktanda, oceniane są następująco:  

0         błędów – celujący  

1         błąd – bardzo dobry  

2         błędy – dobry  

3-4         błędy – dostateczny  

5-6         błędów – dopuszczający  

                    7 i więcej błędów – niedostateczny  

8a.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, uczniów posiadających 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, nauczyciel może dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości 

psychofizycznych uczniów do kryteriów  zawartych  w ust.6  

9.Uczeń ma prawo dwa razy w każdym półroczu być nieprzygotowanym do zajęć bez 

podania przyczyny. Fakt ten zgłasza na początku zajęć (inaczej nie będzie usprawiedliwiony) 

i zostaje on odnotowany w dzienniku elektronicznym wpisem „np”.   

10.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć po usprawiedliwionej nieobecności            

w szkole z powodu choroby. Wówczas nauczyciel wyznacza termin na nadrobienie zaległości 

– adekwatny do długości nieobecności.  



11.Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia wystawienie każdej oceny. 

Prośba o uzasadnienie oceny może być skierowana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od 

wystawienia danej oceny. Ocenę uzasadnia się bez zbędnej zwłoki.  

12. Bieżące ocenianie zachowania ucznia polega na stałej obserwacji zachowań ucznia  i ma 

na celu przede wszystkim motywowanie ucznia do postępów w zachowaniu.   

13.Wszelkie przejawy zachowań pożądanych i niepożądanych odnotowuje się w dzienniku 

elektronicznym odpowiednio w postaci uwag pozytywnych bądź negatywnych.  

14. Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne zachowania dla uczniów klas 

I-III są ocenami opisowymi z wyjątkiem oceny z religii, która jest ustalana według skali 

zawartej w ust.1.  

15.Uczniowi, który nie uczestniczy w lekcjach religii nie ustala się klasyfikacyjnej oceny 

śródrocznej i rocznej z tego przedmiotu.   

16. Na początku każdego roku  szkolnego rodzice poznają wymagania edukacyjne , zgodnie      

z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informację o 

postępach swoich dzieci. 

17. Na zakończenie każdego półrocza, rodzice otrzymują informację o postępach ucznia          

w formie oceny opisowej. 

18. skreślony  

 

§ 63 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustala się           

w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący    6 

2) stopień bardzo dobry    5 

3) stopień dobry        4 

4) stopień dostateczny    3 

5) stopień dopuszczający   2 

6) stopień niedostateczny   1 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1–5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6. 

4. Z ocen bieżących wylicza się średnią ważoną.  



1) Średnia ważona jest widoczna dla wszystkich użytkowników dziennika. Wagi 

poszczególnych ocen są jednakowe dla wszystkich przedmiotów i przedstawiają się 

następująco: 

a) praca klasowa (sprawdzian) – waga 5, 

b) sprawdzian półroczny i całoroczny - waga 6 

c) kartkówka, odpowiedź ustna - waga 3, 

d) praca domowa- waga 2,  

e) skreślony   

f) konkurs (szczebel krajowy, wojewódzki, kuratoryjny -laureat, finalista )- waga 6 

g) konkurs ( szczebel powiatowy, konkursy międzyszkolne- laureat, finalista, wyróżnienie)-      

waga 5  

Za zdobycie przez ucznia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

zwycięskim tytułem w konkursach  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 

przez kuratora oświaty (na szczeblu co najmniej wojewódzkim) uczeń otrzymuje z danego 

przedmiotu roczną ocenę celującą niezależnie od średniej ważonej.  

h) za inne aktywności nauczyciele ustalają wagi ocen według specyfiki przedmiotu. 

2)  Przy bieżących ocenach : 1,2,3,4,5  używany jest znak,,+” , który podwyższa o  0,25 

ocenę przy wyliczaniu średniej ważonej. 

3) Przy bieżących ocenach : 2,3,4,5,6   używany jest znak ,, -’’, który obniża o 0,25 ocenę 

przy wyliczaniu średniej ważonej. ” 

5. Uczeń może poprawiać oceny. Przy poprawianiu ocen ze sprawdzianu obowiązuje zakres 

materiału , jaki obowiązywał w dniu jego pisania. 

6. Poprawa oceny odbywa się w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

7. Zasady poprawiania ocen ustala nauczyciel przedmiotu. 

8. Ocenę z poprawy nauczyciel zapisuje w dzienniku elektronicznym za wcześniej uzyskaną 

oceną. 

9. Skreślony  

10. Skreślony  

11. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe  wpisuje się  do dziennika 

elektronicznego cyfrowo.  

 

12. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach:  

1) Stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i  w realizowanym przez  

nauczyciela programie nauczania, w tym wykonuje zadania o zwiększonym stopniu trudności;  

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; proponuje 

rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych. 

2) Stopień bardzo dobry(5) oznacza, że uczeń, opanował pełny zakres wiadomości                          

i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i przewidzianych 

w realizowanym przez  nauczyciela programie nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomości; rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów                 

w nowych sytuacjach. 



3) Stopień dobry (4) oznacza,  że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i przewidzianych                                 

w realizowanym przez nauczyciela programie nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych 

kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia. 

4)Stopień dostateczny(3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego                     

i przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego 

kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego 

przedmiotu (dziedziny edukacji). 

5)Stopień dopuszczający(2) oznacza, że uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela zadania 

obejmujące podstawę programową i realizowany przez nauczyciela program nauczania, stara 

się aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym. 

6) Stopień niedostateczny (1)oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego i w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania 

kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie     

w zakresie przedmiotów pokrewnych. 

13. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych 

Zasadach Oceniania. 

14. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych odbywa się w następujących formach:  

1 ) Wypowiedź ustna, będąca odpowiedzią na pytania nauczyciela, prezentacja 

rozwiązania zadania lub wykonanie innego polecenia. 

2) Wypowiedź ustna, będąca prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego materiału 

przygotowanego przez ucznia na zadany wcześniej temat. 

3) Pisemna praca domowa. 

4) Kartkówka – niezapowiedziana praca pisemna obejmująca wiadomości i umiejętności 

z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych – czas trwania do 20 minut. 

5) Sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie, test – dłuższa praca pisemna obejmująca 

wiadomości i umiejętności z całego działu programowego, kilku działów, 

zapowiedziana przynajmniej tydzień wcześniej i zapisana w dzienniku. 

6) Pisemna praca kontrolna w formie próbnego testu egzaminacyjnego zapowiedziana 

przynajmniej tydzień wcześniej i zapisana w dzienniku. 

7) Ćwiczenie praktyczne, polegające na wykonaniu zadania według podanej instrukcji 

i prezentacja jego wyników w formie ustnej lub pisemnej. 

8) Ćwiczenie praktyczne, polegające na zaprojektowaniu metody postępowania, 

wykonaniu zadania i zaprezentowaniu jego wyników w formie ustnej lub pisemnej. 

9) Recytacja lub wygłoszenie tekstu z pamięci. 

10) Praca projektowa do wykonania samodzielnie lub w zespole - projekty, rozprawki, 

referaty. 

11) Wytwory pracy uczniowskiej, np. praca plastyczna, praca w zeszytach i ćwiczeniach. 

12) Testy sprawności, doświadczenia. 

13) Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i sesjach 

naukowych. 

14) Skreślony  

15) Inne sposoby prezentacji osiągnięć edukacyjnych ucznia, wynikające ze specyfiki 

danych zajęć edukacyjnych.  



15. Testy, sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe ,w związku z tym: 

1) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją 

w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu, jednak nie dłużej niż 14 dni 

od dnia powrotu ucznia  do szkoły.  

2) Skreślony  

3) Skreślony  

16. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

17. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

18. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni. 

19. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas 

wywiadówek, zebrań , których roczny harmonogram podaje dyrektor do publicznej 

wiadomości do 15 września każdego roku szkolnego.   

20. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

 

 

 

§ 64 

1. W szkole obowiązują następujące zasady częstotliwości przeprowadzania prac pisemnych: 

1) W ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian i jedna kartkówka lub dwie kartkówki, 

jeśli nie ma sprawdzianu. 

2) W ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy sprawdziany w danej klasie. 

3) Niedopuszczalne jest przeprowadzenie sprawdzianów i kartkówek „za karę”  

w sytuacjach, gdy nauczyciel ma kłopoty z dyscypliną w klasie. 

4) Niedopuszczalne jest, aby w ciągu jednej godziny lekcyjnej przeprowadzane były dwa 

sprawdziany, kartkówki, każdy (a) na inny temat. 

5) Ze sprawdzianu (kartkówki) uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę. 

 

§ 65 

1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie półrocza zaplanować sposoby i formy 

oceniania oraz systematycznie oceniać postępy w nauce uczniów. 

2. skreślony  

3. Uczeń ma prawo zgłosić ; 

a) 2 razy nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji  z przedmiotów, których 

tygodniowy wymiar wynosi 2 lub więcej niż 2 godziny– trzecie nieprzygotowanie kończy się 

oceną niedostateczną. 



b) 1 raz w półroczu z przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 1 godzinę.  

4. Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu. 

5. Uczeń otrzymuje oceny bieżące  za działania twórcze, prace pisemne i wypowiedzi ustne. 

6. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem 

przeprowadzania i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma obowiązku 

zapowiadania kartkówek. 

7. Ocena z pracy klasowej obliczona jest na podstawie procentu(% ) wykonanych zadań. 

 Zasady oceniania prac  klasowych:  

1) stopień celujący (6)            95% - 100% 

2) stopień bardzo dobry (5)    85% -   94% 

3) stopień dobry (4)                70% -   84% 

4) stopień dostateczny (3)      50% -  69% 

5) stopień dopuszczający (2)  30% -  49% 

6) stopień niedostateczny (1)   0% -  29% 

 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne są zobowiązani:  

1) Zapowiedzieć i zapisać w dzienniku elektronicznym  z tygodniowym wyprzedzeniem 

termin sprawdzianu lub pracy klasowej oraz przeprowadzić powtórzenie przed pisaniem. 

2) Odnotować w dzienniku przygotowanie do pracy klasowej.  

3) Po sprawdzeniu i ocenieniu pracy klasowej nauczyciel ma obowiązek dokonania w czasie 

zajęć edukacyjnych jej omówienia w okresie do 2 tygodni od daty pisania danej pracy. 

Podczas omawiania i poprawy zadania klasowego nauczyciel podaje do wiadomości uczniów 

sposób przeliczania punktów na oceny szkolne.   

4) Przechowywać do końca roku szkolnego sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

ucznia. 

5) Ukierunkować ucznia, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz wykonać zadania 

domowe. 

6) Oceniać różne formy aktywności ucznia. 

7) Określić i przedstawić uczniom na początku roku szkolnego warunki i formę poprawy ocen 

z przedmiotu.  

 

§ 66 

Ocena zachowania  

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

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 



3) Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

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

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

2.  W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi.  

1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia obszary 

wymienione w ust. 1.  

3) Uwagi dotyczące zachowania ucznia odnotowywane są na bieżąco przez 

wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym.   

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

klasyfikacyjną zachowania. 

5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6) Przed roczną i półroczną klasyfikacją wychowawca klasy jest zobowiązany 

poinformować ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów)   o przewidywanej 

dla niego ocenie zachowania, w terminie nie krótszym niż na miesiąc przed 

planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Ocena ta nie jest 

wiążąca. Uczniów należy poinformować poprzez przedstawienie propozycji oceny, 

rodziców zaś na zebraniu klasowym lub przez dziennik elektroniczny. 

7) Ostateczne ustalenie oceny następuje nie później niż na tydzień przed planowanym, 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

8) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9) Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 

Wzorowe  

Uczeń spełnia następujące kryteria:  

a) pomaga kolegom (wychodzi z inicjatywą); 

 b) wspiera niepełnosprawnych uczniów; 

 c) zachowuje się kulturalnie i wywiera pozytywny wpływ na rówieśników;  

d) występuje z inicjatywą na rzecz klasy, szkoły, środowiska itp.;  

e) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (zawody, imprezy, konkursy szkolne                        

i pozaszkolne);  



f) jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych;  

g) potrafi zgodnie współpracować w grupie;  

h) jest zawsze przygotowany do zajęć, prace domowe wykonuje starannie ;  

i) jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje; 

j) systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia;  

k) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;  

l) zawsze postępuje uczciwie i reaguje na zło;  

ł) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

m) w czasie pobytu w szkole stosuje się do ustalonych zasad;  

n) dba o piękno mowy ojczystej; 

o) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;  

p) stosuje się do obowiązujących w szkole zasad ubierania się i dbania o wygląd zewnętrzny  

r) wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.  

 

 

Bardzo dobre 

Uczeń spełnia następujące kryteria:  

a) pomaga kolegom; 

b) wspiera niepełnosprawnych uczniów; 

 c) zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią oraz wywiera pozytywny wpływ na 

rówieśników;  

d) reprezentuje godnie klasę na imprezach szkolnych;  

e) jest zawsze przygotowany do zajęć, prace domowe wykonuje starannie ;  

f) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;  

g) inicjuje wspólne zabawy oraz działania; 

 h) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 i) w czasie pobytu w szkole stosuje się do ustalonych zasad; 

 j) dba o piękno mowy ojczystej;  

k) umie współpracować w grupie;  

l) rozszerza swoje zainteresowania i dzieli się swoją wiedzą z kolegami; 



 ł) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, stosuje zwroty 

grzecznościowe; 

 m) stosuje się do obowiązujących w szkole zasad ubierania się i dbania o wygląd 

zewnętrzny. 

 

Dobre  

Uczeń spełnia następujące kryteria:  

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia;  

b) jest przygotowany do lekcji;  

c) podejmuje starania o poprawę swoich wyników nauce; 

 d) nie używa wulgaryzmów;  

e) zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią; 

 f) traktuje z szacunkiem innych ludzi;  

g) dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, stara się swoim zachowaniem nie zagrażać 

bezpieczeństwu innych;  

h) jeśli zdarzają mu się drobne uchybienia, dąży do poprawy;  

i) zgodnie współpracuje w grupie;  

j) zdarzają mu się drobne uchybienia w odniesieniu do obowiązujących zasad ubierania się      

i dbania o wygląd zewnętrzny; 

k) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły ; 

l) w czasie pobytu w szkole stara się przestrzegać ustalonych zasad;  

ł) w razie potrzeby wspiera osoby niepełnosprawne. 

Poprawne 

Uczeń spełnia następujące kryteria:  

a) uczęszcza na zajęcia i na ogół jest przygotowany do lekcji;  

b) nie podejmuje starań o poprawę swoich wyników w nauce;  

c) nie używa wulgaryzmów;  

d) zachowuje się poprawnie w szkole i poza nią;  

e) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego            

i innych;  

f) bywa arogancki, reaguje na uwagi nauczyciela, jednak poprawa jest krótkotrwała;  

g) nie zawsze jest zdyscyplinowany na lekcji; 



 h) często odbiega od obowiązujących w szkole zasad ubierania się i dbania o wygląd 

zewnętrzny.  

Nieodpowiednie 

Uczeń spełnia następujące kryteria:  

a) spóźnia się na zajęcia;  

b) umyślnie niszczy przedmioty na terenie szkoły lub poza nią;  

c) zachowuje się arogancko wobec innych osób w szkole jak i poza nią; 

d) niszczy cudzą własność;  

e) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;  

f) często uczestniczy w bójkach; wchodzi w konflikty z kolegami; 

g) poza szkołą zachowuje się w sposób niegodny ucznia; 

h) nie wykazuje chęci zmiany swego zachowania mimo wielokrotnych uwag;  

i) nie dba o zachowanie obowiązujących zasad ubierania się i nie przywiązuje wagi do 

swojego wyglądu zewnętrznego; 

j) używa wulgaryzmów. 

Naganne 

Uczeń spełnia następujące kryteria:  

a) ignoruje obowiązki szkolne;   

b) nie szanuje swojego zdrowia;  

c) stwarza problemy wychowawcze, jak przy zachowaniu nieodpowiednim;  

d) niszczy sprzęt szkolny i cudzą własność;  

e) dopuszcza się kradzieży, wyłudzeń, znęcania się i innych wykroczeń kolidujących                

z prawem;  

f) ignoruje obowiązujące w szkole zasady ubierania się i nie dba o wygląd zewnętrzny;  

g) używa wulgaryzmów. 

 

10) Wychowawca klasy może podwyższyć o jeden stopień ocenę zachowania ucznia, gdy 

uczeń: 

 a) pełni odpowiedzialne funkcje w organizacjach szkolnych ;  

b) reprezentuje szkołę na konkursach, w zawodach; 

 c) wykazał się szczególną poprawą zachowania;  

d) zachowywał się w sposób wyjątkowo opiekuńczy i koleżeński; 



 e) pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.  

3. Śródroczną, roczną i końcową  ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej ,ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny.  

5. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:  

1) Wzorową ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który: 

a) Zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia wymienionych w § 47 i §  48 . 

b) Przestrzega zasad współżycia społecznego. 

c) Dba o honor i tradycje narodowe oraz tradycje szkoły. 

d) Dba o czystość języka ojczystego. 

e) Dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób. 

f) Szanuje mienie szkoły i innych ludzi. 

g) Dba o czystość i higienę osobistą, estetyczny i schludny wygląd oraz stosowny 

ubiór. 

h) Dba o porządek i czystość w szkole i jej otoczeniu. 

i) Regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. 

j) Rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych w tym regularnie 

odrabia zadania domowe. 

k) skreślony 

l) skreślony 

ł) Nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w trakcie zajęć szkolnych. 

m) skreślony 

n) Nie rejestruje dźwięków ani obrazów z terenu szkoły, bez zgody dyrektora. 

o) Nie ma godzin ani spóźnień nieusprawiedliwionych. 

p) Dba o rozwój własny, 

q) Bierze udział w konkursach, zawodach. 

r) Aktywnie uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych bądź innych zajęciach 

pozaszkolnych. 

s) Pracuje na rzecz innych oraz dla dobra klasy i szkoły. 

t) Udziela się w akcjach charytatywnych. 

u) Pracuje w samorządzie szkolnym lub klasowym. 



v) Uczestniczy w organizacji imprez szkolnych lub klasowych. 

w) Pomaga kolegom w nauce,  

x) Wykonuje inne prace na rzecz szkoły, 

2) Bardzo dobrą ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który: 

a) Prawie zawsze stosuje się do obowiązków ucznia wymienionych w § 47  i § 48,  nie 

ma uwag negatywnych, nie otrzymał żadnej kary statutowej. 

b) Ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione lub 1 spóźnienie 

nieusprawiedliwione. 

3) Dobrą ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który:  

a) Zazwyczaj spełnia większość wymagań zawartych w §47 i §48. 

b) Nie dostał żadnej kary statutowej. 

c) Ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych lub 3 spóźnienia 

nieusprawiedliwione. 

  

4) Poprawną ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który:  

a) Sporadycznie nie stosuje się do wymagań wymienionych w §47 i §48. 

b) Nigdy nie działał na szkodę zdrowia swojego lub innych osób. 

c) Nie niszczył mienia szkoły ani własności innych osób. 

d) Nie otrzymał kary statutowej: „nagany dyrektora szkoły”. 

e) Ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych lub 5 spóźnień 

nieusprawiedliwionych. 

5) Nieodpowiednią ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który:  

a) Często nie przestrzega wymagań wymienionych w §47 i § 48. 

b) Zdarza się, że swoim zachowaniem krzywdzi siebie lub inne osoby. 

c) Otrzymał karę statutową: „naganę dyrektora szkoły”. 

d) Ma nie więcej niż 15 godzin lub 10 spóźnień nieusprawiedliwionych. 

6) Naganną ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który:  

a) Nagminnie nie stosuje się do wymagań wymienionych w §47  i § 48. 

b) Swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób. 

c) Dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub fałszerstwa. 

d) Działa w grupach o charakterze przestępczym. 

e) Został karnie przeniesiony do innej klasy. 

f) Dostał dwukrotnie karę statutową „nagana dyrektora szkoły”.  

 

 

 



§ 67 

Klasyfikowanie  

1. Klasyfikacja śródroczna/roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w półroczu/danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej 

klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna/roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w półroczu/ danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z poszczególnych zajęć oraz oceny 

zachowania. 

2.a) Oceny klasyfikacyjne wynikają z ocen bieżących i są średnią ważoną.  

Oceny śródroczne i roczne wystawiane są zgodnie z poniższymi zapisami średnich ważonych. 

Uczeń, który ma średnią ważoną: 

a) od 1,61 do 2,60 otrzymuje ocenę dopuszczającą, 

b) od 2,61 do 3,60 otrzymuje ocenę dostateczną, 

c) od 3,61 do 4,60 otrzymuje ocenę dobrą, 

d) od 4,61 do 5,60 otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

e) od 5,61 do 6,00 otrzymuje ocenę celującą, 

f) poniżej 1,61 otrzymuje ocenę niedostateczną.   

3.Klasyfikacja śródroczna/ roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

klasach IV- VIII wyrażana jest stopniem, według skali , o której mowa w § 63 ust.1. 

3a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontunuowanie nauki w klasie programowo wyższej , 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

4.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu przed feriami zimowymi.  

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach 

I–III szkoły podstawowej w przypadku: 



1) Obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć. 

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

zajęć. 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się    

w klasach programowo niższych w szkole oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

8. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

9.Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych (religii, etyki, języka 

niemieckiego) ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne  dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły, ale wliczana jest do średniej ocen. 

10. skreślony  

11. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele 

przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów na tydzień  przed rocznym /śródrocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

Uczniów należy poinformować poprzez przedstawienie propozycji oceny na zajęciach 

edukacyjnych, rodzice/prawni opiekunowie  zapoznają się  z propozycjami ocen w dzienniku 

elektronicznym. Odebranie wiadomości przez rodzica/prawnego opiekuna jest równoznaczne 

z potwierdzeniem odbioru informacji o proponowanych ocenach. W przypadku nieodebrania 

wiadomości przez rodzica, wychowawca wysyła informację listem poleconym. Dowód nadania 

listu jest traktowany jako potwierdzenie przyjęcia informacji przez rodzica/prawnego opiekuna. 

12. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów 

i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych 

opiekunów  na miesiąc przed rocznym /śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  Ocena ta nie jest wiążąca. Rodziców/prawnych opiekunów  ucznia  informuje 

wychowawca na zebraniu klasowym. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna 

na zebraniu klasowym zapoznaje się on z propozycją oceny niedostatecznej za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. Odebranie wiadomości przez rodzica/prawnego opiekuna  jest 



równoznaczne z potwierdzeniem odbioru informacji o proponowanej ocenie. W przypadku 

nieodebrania wiadomości przez rodzica/prawnego opiekuna, wychowawca wysyła informację 

listem poleconym. Dowód nadania listu jest traktowany jako potwierdzenie przyjęcia 

informacji przez rodzica /prawnego opiekuna.  

13. Po wystawieniu proponowanej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

w sytuacji, gdy w ocenie nauczyciela, uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny, 

nauczyciel ustala zakres materiału do poprawy i określa jej termin. Ostateczne ustalenie oceny 

następuje nie później niż na tydzień przed planowanym, śródrocznym/rocznym  

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

14. Ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia 

i opatrzona komentarzem słownym. 

 

§ 68 

1. Uczeń lub jego rodzice  mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.  

2. Przyjmuje się następujący tryb otrzymywania  wyższych niż przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Prośbę, o której mowa w ust. 1 uczeń lub jego rodzic  składa do dyrektora szkoły na piśmie, 

najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady  Pedagogicznej. 

2) )   Prośba o podwyższenie  przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej powinna zawierać 

informację, o jaką ocenę uczeń ubiega się. 

3) Dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający 

materiał programowy z całego roku szkolnego. 

4) O terminie sprawdzianu dyrektor szkoły powiadamia ucznia lub jego rodzica  na piśmie. 

5) Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się najpóźniej dzień  przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

6) Sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje poziom wymagań edukacyjnych 

wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu 

przewidziany na ocenę, o którą ubiega się uczeń, sprawdzian przygotowuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły. 



7) Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu                   

z plastyki, muzyki, techniki,  informatyki oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian 

ma formę ćwiczeń praktycznych. 

8) Sprawdzian wiadomości i umiejętności trwa 60 minut. 

9) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły, w skład 

komisji wchodzą: 

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

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzony jest sprawdzian, 

c) nauczyciel uczący tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń 

pisze sprawdzian. 

9) Podczas sprawdzianu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice  dziecka. 

10) O wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany w dniu sprawdzianu, po sprawdzeniu  

i ocenieniu przez komisję zadań. 

11) W wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać podwyższona lub utrzymana w stosunku 

do wcześniej przewidywanej przez nauczyciela. 

12) Skreślony  

13) Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) imię i nazwisko ucznia, 

c) termin sprawdzianu, 

d) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian wiedzy  

i umiejętności, 

e) wynik sprawdzianu, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14) Do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza rocznej klasyfikacji. 

3. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Uczeń lub jego rodzic  składa do dyrektora szkoły pisemną prośbę o podwyższenie 

przewidywanej dla niego rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania. 

2) Prośba, o której mowa , winna wpłynąć najpóźniej trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej. 



3) Dyrektor szkoły powołuje na piśmie komisję do rozpatrzenia prośby ucznia lub rodzica           

o podwyższenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; powiadamia o tym pisemnie ucznia 

lub rodzica. 

4) W skład komisji  wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, 

b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel uczący w danej klasie, 

d) pedagog . 

5) W posiedzeniu komisji może uczestniczyć jako obserwator rodzic  ucznia. 

6) Komisja przeprowadza rozmowę z uczniem odnosząc się do szczegółowych kryteriów 

oceny zachowania . 

7) Po rozmowie z uczniem komisja podejmuje decyzję w sprawie podwyższenia lub 

utrzymania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. 

8) Z posiedzenia komisja sporządza protokół, który zawiera: 

a) skład komisji, 

b) imię i nazwisko ucznia, 

c) termin posiedzenia, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia. 

 

§ 69 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie , za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia              z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu  

nieusprawiedliwionej nieobecności  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy 

wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku 



braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo 

wyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania 

fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także 

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

8. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego powiadamia się ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów). 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 , przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora 

szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza  komisja,   powołana  przez  dyrektora  

szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  

obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą: 

 dyrektor szkoły  albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

 nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze 

obserwatorów -rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza  się protokół zawierający:  nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną; termin egzaminu;  imię i nazwisko ucznia;  zadania egzaminacyjne; 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia, 

zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o 



wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjnego          w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna,      z zastrzeżeniem ust. 17. 

17. Uczeń, któremu w wyniku rocznego egzaminu klasyfikacyjnego ustalono ocenę 

niedostateczną może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 70 

Promowanie  

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku 

szkolnym. 

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

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna może 

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

uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem 

zdrowia ucznia. 

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

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców , Rada Pedagogiczna może postanowić          

o promowaniu ucznia klas I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 

jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

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

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna , uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Uczeń klas IV -VIII  otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej 

klasyfikacji ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych średnią ocen 4,75 lub 



wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje 

świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową lub dyplom. 

9. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

z plastyki, muzyki, techniki,  informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

formę ćwiczeń praktycznych. 

11. Każda część egzaminu trwa 45 minut i jest rozdzielona, co najmniej 20 minutową przerwą. 

12. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przygotowuje dla ucznia pisemną informację  

o zakresie materiału, który będzie przedmiotem egzaminu poprawkowego. 

14. O decyzji Rady Pedagogicznej, dotyczącej wyznaczonego terminu poprawkowego dyrektor 

szkoły informuje rodziców ucznia na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 

załączając przygotowaną przez nauczyciela przedmiotu informację, o której mowa w ust. 13. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

16. W egzaminie poprawkowym może uczestniczyć – w charakterze obserwatora – rodzic 

ucznia. 

17. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 15, pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona 

absencja nauczyciela). W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 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. 

18. O wyniku egzaminu poprawkowego uczeń jest informowany w dniu egzaminu, po 

sprawdzeniu i ocenie jego części. 

19. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa ,,Procedura 

przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach”.  



20. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) imię i nazwisko ucznia, 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy, 

4)termin egzaminu poprawkowego, 

5)zadania egzaminacyjne, 

6)wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

21. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłe informacje o ustnych 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

22. Uczeń , który w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

23. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i jest to nieusprawiedliwiona 

nieobecność , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 26. 

25. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

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

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego 

została ustalona niezgodnie z trybem ustalenia tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 

5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję, powołaną przez dyrektora szkoły, jest ostateczna. 

 27. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli: 

1) W wyniku klasyfikacji, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej. 



2) Przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

3) skreślony 

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

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

29. Uczeń kończący szkołę, który spełnia określone przez szkołę wymogi: 

1) Uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych średnią co najmniej 4,75  i co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania. 

2) uzyskał wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły    

z wyróżnieniem i nagrodę książkową. 

 

 

§ 71 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń odnoszących się do trybu ustalania 

rocznej klasyfikacyjnej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że: 

1) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

2) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, 

3) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych z egzaminu poprawkowego  została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi obowiązującego w szkole trybu ustalania 

tej oceny. 

2. Zastrzeżenie zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1 pkt 3 uczeń lub jego rodzice  zgłaszają na piśmie do 

dyrektora szkoły, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

4. Dyrektor szkoły ma 7 dni, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców wniosku, 

na rozpatrzenie zastrzeżenia. 

5.W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że: 

1) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

2) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub 

3) roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego z zajęć edukacyjnych została 

ustalona uczniowi niezgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor 



szkoły informuje o tym ucznia lub jego rodziców  na piśmie, wysyłając informację listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

6.W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa 

w ust. 5 zostały ustalone niezgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły informuje o tym ucznia lub jego rodziców  na piśmie, podając termin i tryb 

ustalania nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  

7.W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości                          

i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych. 

2) W skład komisji wchodzą: 

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

3) Sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4) Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, których zakres obejmuje materiał  

z całego roku szkolnego. 

5) Każda część sprawdzianu trwa 45 minut i jest rozdzielona co najmniej 20-minutową 

przerwą. Każda część sprawdzianu jest punktowana w skali od 0-20 punktów. 

6) O wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany w dniu sprawdzianu, po sprawdzeniu  

i ocenie jego dwóch części. 

7) Skreślony  

8.W sprawdzianie mogą uczestniczyć-w charakterze obserwatora-rodzice  ucznia. 

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

niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem. 

10.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11.Z prac komisji, o której mowa w ust.1 pkt.2 sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, 

3) termin sprawdzianu, 



4) zadania egzaminacyjne, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację        

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z uczniem może być zwolniony z udziału 

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

(usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład 

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

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

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. 

15. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

16. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny 

przyjmuje się następujący tryb postępowania ponownego ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

,,1) Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

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

b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców .  

2) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

17. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) imię i nazwisko ucznia, 



3) termin posiedzenia komisji, 

4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 72 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych                  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, 

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której 

jest uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów                

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 



przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

§ 73 

uchylony 

§ 74 

Uchylony 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 75 
 

Uchylony 

 

§ 76 

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

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 77 

Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę umieszczona jest 

pieczęć urzędowa. 

 

 

§ 78 

1. Szkoła ma własny sztandar, hymn szkoły oraz ceremoniał szkolny. 

2. Sztandar szkoły. Sztandarem, opiekuje się poczet sztandarowy, w skład którego 

wchodzą uczniowie wybrani przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Uczeń 

reprezentujący szkołę na uroczystościach w poczcie sztandarowym jest ubrany w strój 

galowy, na który składają się: biała bluzka/koszula, granatowe lub czarne 

spodnie/spódnica. 

3. Szkoła posiada ceremoniał, który jest opisem symboli szkoły oraz reguluje zasady 

przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji 

sztandaru, zawiera ustanowione i obowiązujące w szkole normy zachowania się                



w czasie uroczystości. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań i przyrzeczeń. Stanowi 

integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez 

szkolnych. 

§ 79 

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) rady rodziców,  

4) organu prowadzącego szkołę, 

5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizację do statutu szkoły. 

3. Tekst ujednolicony statutu po każdej zmianie wydaje dyrektor szkoły. 

4. Statut szkoły udostępniany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

szkoły www.spnowezduny.pl  oraz w gabinecie dyrektora szkoły w godzinach 

urzędowania. 

§ 80 

 

1. Dyrektor szkoły ma prawo do wydawania zarządzeń, procedur lub regulaminów, 

wynikających ze statutu lub z innych przepisów szczegółowych. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów                 

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również                           

z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo oświatowe. 

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga wątpliwości w zakresie stosowania przepisów statutu oraz 

ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie. 

§ 81 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy szczegółowe. 
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